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 מסמכי המכרז

 
 

 הזמנה להציע הצעות .1
 

 נספחים להזמנה .2
 דרותנספח ההג    - 1-נספח א'

 דוגמא של תעודת כשרות     - 2-נספח א'

 .1976אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ה   - 3-'נספח א

 .1976תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ה    - 4-'נספח א

 תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים  - 5-'נספח א

 ח ערבות מכרזנוס   - 6-'נספח א

 הצעת המחיר של המציע -טבלאות המחירים    - 7-'א נספח

 בתאגיד זכויות חתימהבעלי תאגיד ומורשי אישור    - 8-'נספח א

 תשקיף למשתתף   - 9-'נספח א

  טופס סודות מסחריים  -10-'א נספח

  פריטי רשות של המציע   -11-'א נספח

 הצהרת המציע -12-נספח א'

 רת המציע אודות עלות שכרהצה -13-נספח א'
 

 נספח ב' הסכם התקשרות .3
 

 להסכם ספחיםנ .4
הצעת הזכיין במכרז ובכלל זה הצעת המחיר המלאה של המציע כפי    - 1-'ב נספח

 שאושרה על ידי המזמינה
 התחייבות לשמירת סודיות - 2-'ב נספח

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים  - 3-ספח ב'נ
 םנוסח ערבות הסכ - 4-ספח ב'נ
 אישור רואה חשבון בדבר קיום הוראות לגבי העסקת עובדים - 5-ספח ב'נ
 אישור רואה חשבון בדבר דוחות מכירה - 6-ספח ב'נ
 אישור על עריכת ביטוחים - 7-ספח ב'נ
 נספח פיצויים מוסכמים  - 8-ספח ב'נ
 

 כרך תפעול .5
יפה של דיני העבודה רשימת חיקוקים על פי התוספת השלישית לחוק להגברת האכ  - 9 -נספח ב'

 .2011 –התשע"ב 
 מבוא -1מספר  פרק
 העבודה תוכנית -2 מספרפרק 
 מתקני ההסעדהארגון ותפעול  -3 מספר פרק
 המטבח והפעלת לבישול הנחיות -4 מספר פרק
 מזון ומפרטי תפריטים -5 מספר פרק

 אירועים -6מספר  רקפ
 אדם כוח -7מספר  רקפ
 אחזקה וציוד -8מספר  רקפ
 ניקיון -9פר מס רקפ
 קיימות -10 מספר רקפ
 ביטחון -11מספר  רקפ
 םדיווחי -12רק מספר פ
 מרכז מכר למזכרות – 13רק מס' פ
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 הציע הצעות להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסתל מנהזה –2013/20מכרז מספר 
 
 כללי .1

 פותלהשתת הסף בתנאי העומדים, מספקים בזאת מבקשת"( הכנסת" או" המזמינה: "להלן) הכנסת .1.1

 .להלן כהגדרתם השירותים לביצוע הצעות לה להגיש, זה במכרז

 ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים"( המכרז מסמכי: "להלן) זה למכרז המצורפים המסמכים כל .1.2

 .זה את זה כמשלימים לראותם

 
 הגדרות .2

אמור, ובהעדר הגדרה כ 1-'אנספח בלהציע הצעות זו תהא המשמעות הנתונה להם לכל המונחים בהזמנה 

 ., אלא אם עולה אחרת מהקשר הדבריםו/או בכרך התפעול תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם

 
 מהות ההתקשרות  .3

הכנסת מבקשת לקבל הצעות להפעלת מערך ההסעדה בכנסת המשרת את ציבור העובדים והמבקרים  .3.1

"( שעיקרם םיהשירות" -במשכן הכנסת, על פי המפורט במסמכי המכרז ובפרט בכרך התפעול )להלן 

 כלהלן:

באמצעות מטבח בשרי הצמוד לו. במזנון זה יוגשו שתייה וארוחות   -הפעלתו של מזנון בשרי  .3.1.1

 בשריות בשעות הצהריים. 

באמצעות מטבח חלבי הצמוד לו. במזנון זה יוגשו מדי יום שתייה,  -הפעלתו של מזנון חלבי  .3.1.2

 ות הפעילות. ארוחות חלביות בשעות הצהריים, ומזון חלבי קל ביתר שע

באמצעות המטבח הבשרי והמטבח החלבי האמורים לעיל, לסירוגין.  - הפעלתו של מזנון ח"כים .3.1.3

מזנון זה יופעל רק בימים בהם מתכנסת מליאת הכנסת עד לנעילתה, ובמהלכם יוגשו ארוחות 

 בשריות בשעות הצהריים וארוחות חלביות לאחר מכן.

"( בקפטריה זו יוגשו קפיטריית נגבה" או "נגבה" – הפעלת קפיטרייה חלבית באגף נגבה )להלן .3.1.4

 מזכרות.  תימכרנה נגבה בקפיטריית, כן מדי יום שתייה, כריכים וחטיפים. כמו

 מאחורי אולם המליאה בשעות בהן מתכנסת מליאת הכנסת. וכיבוד קל עמדת קפההפעלת  .3.1.5

  (.ר לשעה זובהם תימשך ישיבת המליאה מעב במקרים 20:00)כיבוד קל יוגש החל מהשעה 

אספקת שתייה וכיבוד לוועדות הכנסת השונות ולמשרדים בכנסת )כגון לשכות חברי כנסת  .3.1.6

ומשרדי בכירים בכנסת(, באמצעות קפיטריית נגבה בשעות פעילותה, ולאחר מכן באמצעות 

 המטבח החלבי.

 אספקת מזון וציוד נלווה לאירועים שונים המתקיימים בכנסת וניהול האירועים, בהתאם .3.1.7

 לזכות הברירה הנתונה לכנסת.

)חברי  ציבורנבחרי ההזכיין יספק את השירותים לכל מי שנמצא בכנסת ומבקש לסעוד בה, ובין היתר ל .3.2

כנסת, שרים, ראש הממשלה(, עובדי הכנסת, עוזרים פרלמנטרים, מוזמנים של ועדות הכנסת, מוזמנים 

 מבקריםוכיוצ"ב(, קבוצות  ראשי מדינותשל נבחרי הציבור )כגון חברי פרלמנט זרים, ראשי ערים, 

 ועובדי ספקים שונים.

 התשלום עבור השירותים ישולם לזכיין: .3.3

הסועדים במתקני ההסעדה השונים. הכנסת רשאית להודיע לזכיין כי על מנת להוזיל על ידי  .3.3.1

את מחירם של חלק מן המוצרים הנרכשים על ידי הסועדים, בכוונתה לשלם בעצמה חלק 

 .ים עבור ציבור סועדים שהיא תגדיר מראשמעלות המוצר
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 .על ידי הכנסת, או על ידי מזמיני השירותים בעצמם )אם אינם הכנסת או עובדיה(לחלופין,  .3.3.2

 במסגרת וזאת, השירותים בהודעה מראש לזכיין היקף את לצמצם או להרחיב הזכות שמורה לכנסת .3.4

 .מהיקף השירותים 50% עד של

 
 פעילות הכנסת .4

 חורף כנס: כנסים לשני המתחלק, כ"סה חודשים( 8) שמשכו כשמונה למושב שנה בכל מתכנסת הכנסת .4.1

)שני  (2.5) וחצי כחודשיים הקיץ וכנס חודשים( 5.5) וחצי כחמישה נמשך, החורף כנס. קיץ וכנס

 ופגרת הפסח פגרת מפרידות הכנסים שני בין. "(הכנסת מושב" או "תקופת מושב" -הכנסים להלן 

 בתדירות בחירות יתכנו בחירות, כאשר לפגרת ויוצאת הכנסת מתפזרת, בחירות תקופתב, הקיץ. בנוסף

 . "(פגרה" או "תקופת פגרה" -שנים )שלוש הפגרות להלן 4-ל אחת על העולה

בשבוע  ורביעי שלישי, שני בימים וועדותיה הכנסת מליאת ישיבות מתקיימות ככלל, במושב הכנסת .4.2

נוספים בשבוע וגם  בימים גם הישיבות מתקיימות לעיתים. ועותושעות העבודה בימים אלו אינן קב

מוזמנים רבים  גם בכנסת שוהים, הכנסת ועובדי הכנסת חברי על נוסף, אלו במועדים. בתקופות פגרה

בתקופות הפגרה שעות העבודה המוגדרות  ומבקרים. '(וכד יועצים, עוזרים) קבועים שאינם וכן עובדים

ה' בתקופת מושב(, למעט בימים שבהם -)כמו גם בימים א' ו 15:00שעה של עובדי הכנסת הן עד ל

 מתקיימת ישיבת מליאה.

 זה, מסוג הסעדה שירותי הצורכים אחרים מתקנים מאפיינים אינם אשר, ייחודיים מאפיינים לכנסת .4.3

 ותנודתיות שונות ברמות אירועים, מיוחדת לכשרות דרישות, מחמירות ביטחון דרישות: היתר בין

 מזון להכנת קצרות התראות דרך, שגרתיות לא בשעות מפעילות החל – המזון בצריכת דופן צאתיו

 .  אפסית אף ולעיתים מועטה פעילות קיימת בהן לפגרות ועד קצר בזמן

)בין היתר שלוש  למעט מועדים שבהם משכן הכנסת סגור בכל השנה יםפועל ככלל, מתקני ההסעדה .4.4

 חג וחג(., ערבי וחופשת הקיץ סוכות, פסח -ות מרוכזות חופש

בהיקפים  ובמזנון הח"כים הכלליבכוונת הכנסת לבצע שינויים במטבח הבשרי, במזנון יצוין, כי  .4.5

, מועדם ומשכם וכן השינוייםהיקף הכנסת תפעל לעדכון הזכיין אודות שעדיין לא נקבעו.  במועדיםו

התחלת ביצוע טרם ניתן מוקדם ככל ה המטבח והמזנונים בתקופה זובאשר למתכונת הפעלת 

 . השינויים

במרץ  23) 2014במהלך פגרת פסח  הכלליכנסת להחליף את פס ההגשה במזנון בכוונת העוד יצוין, כי  .4.6

יוגשו  , לא תתאפשר הגשת הארוחות הבשריות במזנון הכללי, והן (. בתקופה זו2014במאי  11עד  2014

  במזנון הח"כים.לסועדים 

 
 ההתקשרות תקופת .5

חודשים( מיום חתימת הסכם ההתקשרות. למזמינה שמורה  24ההתקשרות תהא לשנתיים )תקופת  .5.1

האופציה להאריך את תוקף ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופה נוספת או לתקופות נוספות 

ת הכוללת, לרבות . תקופת ההתקשרו( שנים3בנות שנה אחת או פחות, אשר לא יעלו על שלוש )

 חמש שנים בסה"כ. האופציה, לא תעלה על 

ולא  עם החתימה על הסכם ההתקשרות, ההודעה על הזכייהיום ממועד  30 תוך ההתקשרות תחל .5.2

ימים ממועד  30תוך  להפעיל את מערך ההסעדה באופן מלא יידרש וכההז. 2014 אפרילב 1יום יאוחר מ

 . 2014 באפריל 27יום לא יאוחר מתחילת ההתקשרות, ו

את  שרות יחול במהלך מושב הכנסת, תהא בידי הכנסת הזכות להאריךככל שמועד תום תקופת ההתק .5.3

 תקופת ההתקשרות כך שהיא תסתיים במהלך הפגרה שלאחר מכן, במועד שתקבע הכנסת.   



5 

 

 

 
 דרישת הכשרות .6

יידרש לספק את השירותים על טהרת הכשרות למהדרין, כפי שמקובלת ברבנות ירושלים מהדרין. הזוכה 

ידי רב הכנסת, המוסמך -ידי הרבנות הראשית לישראל ופיקוח ההכשר יבוצע על-תעודת הכשרות תופק על

תקופת ההפעלה. דוגמה לתעודת כשרות לתחילת מטעם הרבנות הראשית. תעודת כשרות מתאימה היא תנאי 

 2-א' כנספחהנדרשת מהזוכה במכרז מצורפת 

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .7
 
 
 

  
  תנאים הבאיםבכל המציע ידת המותנית בעמבמכרז  פותשתתהה
 . בישראל כדין יםרשומאו תאגיד השותפות המציע הוא  .7.1

"(, חוק)להלן בסעיף זה בלבד: "ה 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והמציע עומד בדרישות  .7.2

 ובכלל זה:

ה לחוק לגבי ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח. לצורך הוכחת תנאי ז 2עומד בדרישות ס'  .7.2.1

 .3-א נספחיצרף המציע להצעתו אישור בהתאם לנוסח 

ב לחוק לגבי קיום דיני העבודה. לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע 2עומד בדרישות ס'  .7.2.2

, היעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור 4-א נספחלהצעתו תצהיר בהתאם לנוסח 

-כר מינימום, התשמ"ז, וחוק ש1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987. 

 .1975-מציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"וה .7.3

אם הוא חברה, וכן  ,פי דין-שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על ציעהמ .7.4

 . ירת חוקאו בהתראה לפני רישום כחברה מפ   ירת חוקאינו רשום ברשם החברות כחברה מפ   הוא

שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום  ,5-'נספח אהמציא תצהיר בכתב, בהתאם לנוסח המציע  .7.5

חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים 

 הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך מתן השירותים.

 ₪ 10,000,000לפחות חום ההסעדה הינו היקף ההכנסות השנתי הנומינלי )ללא מע"מ( של המציע בת .7.6

. לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו דוחות כספיים מבוקרים 2012 -ו 2011בכל אחת מהשנים 

 .2012 -ו 2011לשנים 

)עסקים וצו רישוי עסקים  1968 –התשכ"ח  ,רישוי עסקיםחוק לפי עסק" המציע הינו "בעל רישיון  .7.7

לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע "רישיון עסק"  .גשת ההצעההבמועד  ,2013-טעוני רישוי(, התשע"ג

 .בתוקף למועד הגשת ההצעות

כן ו 2012 -ו 2011, 2010של ארוחות בוקר, צהרים וערב במהלך השנים  בייצור ואספקה למציע ניסיון .7.8

ורך לצ ארוחות צהריים ליממה, במהלך כל אחת מהשנים המפורטות לעיל. 1,000בייצור של לפחות 

   הוכחת תנאי זה יפרט המציע בהצעתו את פרטי ניסיונו. 

במקום והמספקים  המבשלים מטבחים( 3) שלושה לפחות של בהפעלה במקבילניסיון המציע הוא בעל  .7.9

הגשת מזון בחצר הגשה, ניקיון שולחנות וכיו"ב(, בהיקף של  –מזון לחדרי אוכל )כולל שירות לסועדים 

  .2012 -ו 2011, 2010אחד מהם, במהלך כל אחת מהשנים  סועדים לכל הפחות בכל 250

 לצורך הוכחת תנאי זה יפרט המציע בהצעתו את פרטי ניסיונו.

 .זה את זה כמשלימים לראותם ויש מצטברים הם להלן הרשומים המוקדמים התנאים

 .תיפסל במכרז, להשתתפות המוקדמים התנאים בכל תעמוד שלא הצעה
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, בניהול 2012 – 2003שנים במהלך השנים  8מנהל מערך ההסעדה המוצע הוא בעל ניסיון של לפחות  .7.10

 ביום.  מנות 1,500מטבחים, מזנונים או חדרי אוכל שסיפקו לפחות 

ך הוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו את קורות החיים של מנהל מערך ההסעדה המוצע, בהם לצור

 מפורטים פרטי ניסיונו.

 השף הראשי המוצע לניהול המטבח הבשרי: .7.11

, בניהול מטבח שסיפק לפחות 2012 – 2005שנים, במהלך השנים  5הוא בעל ניסיון של לפחות  .7.11.1

 מנות ביום;  1,500

יצרף המציע להצעתו את קורות החיים של השף הראשי הבשרי, בהם  הוכחת תנאי זהלצורך 

 .מפורטים פרטי ניסיונו

 מטעם משרד הכלכלה. 4הוא בעל תעודת מקצוע טבחות לפחות מסוג  .7.11.2

 .הוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו תעודת מקצוע טבחות כנדרשלצורך  

 השף הראשי המוצע לניהול המטבח החלבי: .7.12

, בניהול מטבח שסיפק לפחות 2012 – 2005שנים, במהלך השנים  5פחות הוא בעל ניסיון של ל .7.12.1

 מנות ביום;  1,500

הוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו את קורות החיים של השף הראשי החלבי, בהם לצורך 

 .מפורטים פרטי ניסיונו

 מטעם משרד הכלכלה. 4הוא בעל תעודת מקצוע טבחות לפחות מסוג  .7.12.2

 .יצרף המציע להצעתו תעודת מקצוע טבחות כנדרשהוכחת תנאי זה לצורך 

  להלן. 8 בסעיףהמציע השתתף בכנס ספקים כמפורט  .7.13

 100,000 בסך, בלבד ו, שהוצאה לבקשת)עותק מקור( ערבות בנקאית אוטונומיתלהצעתו צרף יהמציע  .7.14

על פי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח הערבות יהיה  נפיקמ .₪

, ונכלל ברשימה שמפרסם החשב הכללי 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

. תוקף בסניף בישראל תי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישהבל היההערבות תבמשרד האוצר. 

 למסמכי  6-'א בנספח המוצג המדויק בנוסח תהיה הערבות  .2014במרץ  30עד ליום  יהיה בותהער

 המציע ידי על המכרז תנאי מילוי להבטחת תשמש המכרז ערבות(. "המכרז ערבות" – להלן) המכרז

 כי יוברר או מהצעתו בו שחזור מציע. המזמינה עם להתקשר ותהתחייבו לקיום וכבטחון במכרז שיזכה

 לפי פעל לא במכרז כזוכה שנבחר שלאחר או, כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בערמה נהג

 מלאים, נכונים אינם שהציג מצגים או שהצהיר הצהרות כי שיוברר או, במכרז הקבועות וראותהה

ערבותו לפי  תחולט - במכרז זכייה על ההודעה קבלת לאחר והן המכרז הליך במהלך הן, ומדויקים

 הכנסת בין מוסכם. טענותיו את לטעון הזדמנות למציע שניתנה לאחר וזאת הכנסת, של דעתה שיקול

 אין כי, מובהר .מראש ומוסכם ראוי פיצוי מהווה המכרז בערבות הנקוב הסכום כי המציעים ןובי

יהיה רשאי לקבל מציע . נוסף פיצוי לתבוע או לדרוש הכנסת של מזכותה לגרוע כדי הערבות בחילוט

 :המכרז חזרה את ערבות

יות הנדרשות סכם ההתקשרות ובכפוף לכל ההתחייבולאחר חתימת ה - זוכה במכרזנבחר כאם  .7.14.1

 בו, ובכלל זה המצאת ערבות הסכם.

על  המזמינהלאחר מתן הודעת יום  60בתוך  – המכרז בוטל או אם לא נבחר כזוכה במכרזם א .7.14.2

הסכם במכרז חתם על זוכה , תוחזר לו הערבות רק לאחר שהכזוכה שני בחר; ואולם, אם נכך

 .את כל המסמכים הנדרשים מזמינהההתקשרות והמציא ל
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 קיםכנס ספ .8

יש לבקש אישור  , בכנסת, ירושלים.13:00שעה , ב2013בנובמבר  24ראשון  ליוםנקבע  כנס ספקים .8.1

-02בטלפון כניסה לפני מועד הכנס, הכולל: שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, 

 .הספקים כנס במועד תימסר המקורית המכרז חוברת .6408733/4/5

. במכרז השתתפותל מוקדם תנאיעד שנקבע הנה חובה ומהווה במו בכנס הספקיםהמציע  שתתפותה .8.2

 ועד להכרזה על סיומו.  תו, מתחילכנס הספקיםשל  על המציע להשתתף בכל שלביו

של  ותפקידו, ימסור כל מציע לנציג המזמינה את פרטי המציע, פרטי זהותו כנס הספקיםתחילת  םע .8.3

ומספר  , כתובת תיבת דוא"ללפוןמטעמו וכן כתובת, ט בכנסהנציג מטעם המציע המשתתף 

 ניתן למסור לו הודעות. שבאמצעותםפקסימיליה 

יצרף  המציעפרוטוקול אשר יועבר למשתתפים בסמוך למועד קיומו. , יירשם כנס הספקים במהלך .8.4

 חתום כחלק ממסמכי המכרז. כשהואלהצעתו עותק מהפרוטוקול 

פרטים  אוות תנאי מתנאי המכרז החלטות המוסיפות, גורעות, או משנ הכנסבמסגרת  קבלוהת .8.5

, סופיות שתופענה בפרוטוקול כפיהחלטות אלו,  תהיינה - האפיון/או ומכתב הדרישות ו/או המפרט 

 ומחייבות.

 שנאמרויהיה כל תוקף לכל אמירה, מצג, הבטחה או דבר אחר, שלא נרשמו בפרוטוקול או לא  .8.6

 פה או בדרך אחרת.-למציע בעל

 
 הגשת ההצעות .9

 הצעה. בדיוק 11:00 השעה עד ,2013בדצמבר  29ראשון  ביום הוא הצעות להגשת וןהאחר המועד .9.1

 .לדיון תובא ולא תתקבל לא זה מועד לאחר שתוגש

 אישור קבלת, מראש בתיאום כרוכה הכנסת למשכן כניסה שכל לכך מופנית המציעים לב תשומת .9.2

 . 02 - 6408733/ 4/ 5: כניסה םלתיאו הטלפון' מס. ממושך זמן לארוך בטחוני העשוי ובידוק בטחוני

 עד, ירושלים, בכנסת ומחסנים רכש בכיר מדור במשרדי המכרזים בתיבת להפקיד יש ההצעה את .9.3

 אחרת. בדרך או בדואר הצעות לשלוח אין. הצעות להגשת האחרון למועד

ההצעה למכרז תוגש בתוך מעטפה סגורה, ללא סימני זיהוי של המציע, ועליה ייכתב בכתב גדול  .9.3.1

", ובתוכה שתי להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת – 20/2013מכרז מס'  וברור: "

 מעטפות כמפורט להלן: 

 מעטפה זו תכלול את כל מסמכי ההצעה, למעט הצעת המחיר.  – 1מעטפה מס'  .9.3.1.1

  ".1מעטפה מס' על מעטפה זו ייכתב בכתב גדול וברור " .9.3.1.2

הצעות המחיר  -חירים במעטפה זו יגיש המציע את טבלאות המ – 2מעטפה מס'  .9.3.1.3

כשהן מלאות וחתומות כנדרש עפ"י ההנחיות למילוי על גבי  7-'א כנספחהמצורפות 

  הנספח.

 ". הצעת המחיר – 2מעטפה מס' על מעטפה זו ייכתב בכתב גדול וברור "

  ההצעות תוגשנה במס' העותקים כמנוי להלן: .9.3.2

   עותקים;  5תוגש במקור +  1מעטפה מס' 

 עותק על גבי מדיה מגנטית.  1עותקים +  5עת המחיר( תוגש במקור + )הצ 2מעטפה מס' 

כל דפי ההצעה הכרוכים בכרך אחד ימוספרו במספרים עוקבים ולהצעה יצורף תוכן עניינים  .9.3.3

 מפורט.
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על המציעים להתייחס בהצעותיהם באופן מלא ומסודר לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז  .9.3.4

 .ולצרף להן את כל המסמכים הנדרשים

בנוסף, רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים, לצורך  .9.3.5

הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת 

להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. מציע שעשה כן, ומצרף מסמכים רלוונטיים נוספים, כאמור 

רש; וכן יציין במפורש, מה מטרת צירוף הפרטים והמסמכים הנוספים לעיל, יציין זאת במפו

 כאמור.

סמכי ממעל כל דף בראשי תיבות בעלי זכות החתימה בתאגיד, ו ציעהמחתום בחותמת י יעצהמ .9.3.6

 ויתר המסמכים שצירף המציע. לרבות נספחיו, המכרז

ין להוסיף או ע. אימצה ירק במקומות הנדרשים למילוי ע"אך ומלא את המסמכים י עמציה .9.3.7

, יהםעלהכתוב במסמכי המכרז, אין לבצע מחיקות בנוסח מסמכי המכרז, ואין להוסיף מ נותלש

 לא ככל שהדבר נדרש או הותר במפורש במסמכי המכרז.א

ל ידי המציע, בשגגה, תיעשה על ידי מתיחת קו על פני הפרט ע ולאושמחיקה של פרטים מכל  .9.3.8

התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מוסמכי  נכון בצדו. לידה רטהפהשגוי, ורישום 

 ".פקסטיחיקות או תיקונים באמצעות "מ צעלבהחתימה. אין 

ו במסמכי עשינוי או תוספת אשר ייש חיקה,מ ל השמטה,כי כסר ספק מובהר בזה, ה ןעלמ .9.3.9

וספת במסמכי ת ידי-לע ןיו התניה מסוג כלשהו, ב, אתייגותהסו באיזה מהם, או כל א רזמכה

ן מילוי שלא בהתאם לכללים המפורטים בסעיף וכת, אחר ו במכתב לוואי, או בכל דרךא רזמכה

 עתה הבלעדי של המזמינה.ד קולשיגרום לפסילת ההצעה והכל על פי ל םוליעליל, ה לעז

-מהאמור לעיל, ובכלל זה אי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז או איה סטיי לכ .9.3.10

 עלולה לגרום לפסילת ההצעה. -המפרטים, חתומים כנדרש  ל מסמכי המכרז, לרבותכהחזרת 

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה  .10

 :על המציע לכלול את המסמכים הבאים 1במעטפה מספר  .10.1

 המסמך מס'

 כדין; או השותפות תעודת רישום התאגיד  .1

תדפיס עדכני מהמרשם בו רשום התאגיד )רשם באמצעות רטים מלאים על זהות תאגיד המציע פ  .2

 ת/השותפויות(;החברו

 ;8-'א נספחבנוסח בתאגיד זכויות חתימה אישור עו"ד בדבר זיהוי בעלי תאגיד ו  .3

 לשנה שקדמו בשנים לרשם חובותיו כל את שילם לפיו, המציע רשום בו המרשם מן עדכני אישור  .4

 ;הצעתו הוגשה בה

 ;2012 -ו 2011דוחות כספיים מבוקרים לשנים   .5

וצו  1968 –התשכ"ח רישוי עסקים לחוק הגשת ההצעות בהתאם  "רישיון עסק" בתוקף למועד  .6

  ;2013-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

 ;של השף הראשי הבשרי המוצע 4תעודת טבחות לפחות מסוג   .7

 ;של השף הראשי החלבי המוצע 4תעודת טבחות לפחות מסוג   .8

 רשות בו;על כל הצרופות הנד  9-'א נספחתשקיף למשתתף בנוסח   .9

  ;4-'א נספחבנוסח   1976תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ה   .10



9 

 

 

בנוסח  .1976אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  ציבוריים תשל"ה   .11

 ;3-'א כנספחהמצורף 

 ;5-'א כנספח תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים  .12

 עוסק מורשה;בתוקף על היות המציע  אישור  .13

 ;6-'א נספח, בנוסח לעיל להזמנה 7.14 בסעיףערבות בנקאית כנדרש   .14

 ;10-'א נספח - רשות -הצהרה על גבי טופס סודות מסחריים  .15

 ;11-'א כנספחרשימת פריטי רשות בנוסח המפורט   .16

 צירוף קו"ח המפרטים את ניסיונם של מנהל מערך ההסעדה המוצע, השף הראשי הבשרי המוצע  .17

 והשף הראשי החלבי המוצע;

 ;רשות - ISO:9001 מתעודת עותק  .18

בנוסח המצורף  חתום כנדרשוטופס הצהרת המציע והתחייבות לעמידה בתנאי המכרז, מלא   .19

 ;12-'א כנספח

 ;13 -כנספח א', מלא וחתום כנדרש בנוסח המצורף הצהרת המציע אודות עלות שכר  .20

ביתר תנאי נאים המוקדמים להשתתפות במכרז זה ובת ת המציעלהוכחת עמיד ףנוס ךמסמכל   .21

 ;מפורט במכרז זהכ ,ת ההצעותבחינאמות המידה להמכרז, בשים לב ל

אם וככל  -תשובות המזמינה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלחו למציעים על ידי המזמינה   .22

ו, הובנו, ונלקחו כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו אכן התקבלו על יד -שיהיו כאלה 

 בחשבון בעת הכנת ההצעה;

 .7-'א נספחהצעת המחיר מלאה וחתומה בהתאם לנוסח יכלול המציע את  -2מספר  במעטפה .10.1

 :חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן רשאי, אך לא המציע .10.2

, 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2בסעיף  ושה" כמשמעותימציע שהוא "עסק בשליטת א .10.2.1

 יצרף לה אישור ותצהיריציין זאת בהצעתו ו ,י תינתן לו העדפה בשל עובדה זוין כיומעונ

 .מתאימים

שהוא בעל תוצרת הארץ  כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ,  מציע .10.2.2

יציין , ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו 1995-וחובת שיתוף פעולה עסקי(, התשנ"ה

  .מתאימים אישור ותצהיר יצרף להזאת בהצעתו ו

 
  הצעה של המציע לבדו .11

למכרז  ההמגיש הצעמציע אחר ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם  .11.1

 במציע אחר, 1968-"חהתשכבעל עניין כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מציע לא יהיה  , או מי מטעמו;זה

מי מציע אחר או תאגיד בקשר למכרז עסיק יא למציע . כמו כן, במכרז או בתאגיד שבשליטתו

 .ושבשליט

 להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים. הצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד.אין  .11.2

 במפורש לאמור בכפוףעל המציע עצמו לעמוד באופן מלא בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז,  .11.3

 .זה במכרז

פי נתוני אותו מציע, כאישיות משפטית נפרדת. אין המציע -רק עלהמציע במכרז תיבחן אך ו הצעת .11.4

רשאי להסתמך, לעניין עמידתו בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, על תכונות, כישורים, ניסיון 
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וכיו"ב רכיבים, המתקיימים בצדדים שלישיים, זולת המציע עצמו, לרבות אך לא רק בעלי מניותיו, 

 .שורים שלו וכיו"במנהליו, עובדיו, תאגידים ק
 

  תוקף ההצעה .12

 מגישה את ותחייב, ונספחיה מרכיביה, פרטיה כל על, חוזרת בלתי ותהיה בתוקפה תעמודבמכרז  הצעה .12.1

 תום לפני ביניהן ולהחליט בהצעות לדון מתחייבת אינה המזמינה. מכרזה ערבות תקופת לתום עד

, מהמציעים איזה של זכייתו בדבר ההודע ניתנה וטרם ההצעות של תוקפן לפוג עמד או פג. תוקפן

 ביטול. למזמינה בכתב בהודעה המציע ידי על בוטלה לא עוד כל וזאת בתוקפה לעמוד ההצעה תמשיך

 תוקף את להאריך המציע על. כאמור בכתב הודעה התקבלה בו מהמועד רק בתוקף יהיה ההצעה

 .המזמינה לדרישות בהתאם להצעתו שצורפה המכרז ערבות

 ממועד ימים 7 תוךב ההפרה את יתקן ולא בהתחייבויותיו יעמוד לא, מהצעתו בו זוריחאם מציע  .12.2

 מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות רשאית המזמינה תהא, המזמינה ידי על כך על ההודעה מסירת

 כל את מראש ומוסכם קבוע כפיצוי לחלט רשאית תהיה וכן לנכון שתמצא ככל אדם כל עם ולהתקשר

 למזמינה העומדים אחרת זכות או סעד מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין. המכרז תבערבו הנקוב הסכום

 .דין כל לפי כאמור מציע כלפי

 

  שאלות ושינויים במסמכי המכרז .13

 ומספר , כתובת דוא"לזיהויים פרטי מסירת תוך, לכך שנקבע במועד המכרז מסמכי את שקיבל מציע .13.1

 עד, lele@knesset.gov.illhi: מייללכתובת האו  5660363-02לפקס רשאי להגיש שאלות בכתב  ,פקס

קבלת  .נהיענית לא, זה מועד לאחר שתגענה שאלות .12:00 בשעה, 2013 בדצמבר  3שלישי ליום 

 השאלות בידי המזמינה תאושר במייל חוזר. 

  .2013בדצמבר  12חמישי  הינו יוםהמועד האחרון למענה המזמינה לשאלות  .13.2

 ., ובכלל זה לשנות את המועדים הקבועים בהםהמכרז מסמכילעדכן ולשנות את  רשאית הכנסת .13.3

שאלות באמצעות הנציג  להגיש שרשאים המציעים לכל תועבר בכתב הבהרה או הודעה תשובה, כל .13.4

 על תינתן שלא בהלתשו תוקף יהא לא. באמצעות הדוא"ל ,להלן 27.1 בסעיףכאמור המוסמך מטעמם 

 . בכתב המזמינה נציג ידי

כחלק ממסמכי  להצעתם נהצורפת(, נהישלחת אם) למציעים נהישלחתש והודעות הבהרות, תשובות .13.5

 . ההצעות הכנת בעת בחשבון ונלקחו, הובנו, ידם על התקבלו אכן הללו כי לאישור וזאת המכרז,

 

  הצהרות המציע .14

 מצהיר, המכרז במסמכי הכלולים אחרת התחייבות או רההצה לכל ובנוסף, במכרז הצעתו הגשת עם .14.1

 כאישור כמוה מציע ידי על ההצעה הגשת עצם .12-'א בנספח לאמור בהתאם ומתחייב המציע

 .לאו אם ובין ,זה נספח על חתם אם בין  12-'א בנספח המפורט לכל מצדו והתחייבות

, נכונים אינם המציע של מצג או רההצה כי, אחרת בדרך ובין המציע באמצעות בין, למזמינה התברר .14.2

 את לבטל - הזוכה כהצעה בה בחרה ואם, ההצעה את לפסול המזמינה רשאית, מדויקים או מלאים

 .טענותיו את להשמיע הזדמנות למציע שניתנה לאחר וזאת ,הזכייה

 וצאהכת ייגרם אם  לכנסת שייגרם נזק לכל באחריות המציע יישא, לעיל 14.2בסעיף  כאמור במקרה .14.3

 .להצעתו המציע שצירף הערבות את לחלט רשאית המזמינה תהא, אחר סעד מכל לגרוע בלי; מכך

. 13 -בנספח א'המפורטים הזכיין מתחייב לשלם לעובדיו עלות שכר מינימלית בהתאם לרכיבי השכר  .14.4

של ככל שיחול שינוי על פי כל דין ברכיבי השכר האמורים, הזכיין מתחייב לעדכן את רכיבי שכרם 

 .עובדיו בהתאם, ולהודיע על כך לכנסת

mailto:hillele@knesset.gov.il
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 עדכון פרטים, מסירת פרטים נוספים, בירור נוסף על ידי המזמינה .15

 אחר מידע וכל מסמכים, פרטים המציע מן לדרוש, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהא הכנסת .15.1

 נוסף או אחר מידע וכל הבהרות, חסר מידע השלמת לרבות, הצעתו בחינת לשם נחוץ לה הנראה

 את, דרישתה עם מיד, לכנסת להמציא מתחייב והמציע, הבלעדי דעתה שיקול לפי דרושים לה הנראים

 :לעיל מהאמור לגרוע מבלי. הנדרש המידע

, עסקיו, זהותו בדבר מדויקים מלאים פרטים לגלות ממציע לדרוש, דעתה שיקול פי על, רשאית הכנסת .15.2

 לפיהם המחירים וניתוח התמחור שיטת, בו עניין בעלי של או, שלו המימון מקורות, שלו ההון מבנה

 המידע את מלמסור נמנע אשר מציע. בגילויו עניין יש שלדעתה אחר מידע כל וכן, הצעתו את תימחר

 או בהצעתו עוד לדון שלא הכנסת רשאית - נכון לא מידע מסר או, הכנסת לכך שקבעה במועד הדרוש

 . אותה לפסול

 שירותיםל יםדומ העניק שירותים בהם ובאתרים המציע במשרדי לבקר םרשאי יהיו הכנסת נציגי .15.3

 כן. אודותיו דעת חוות קבלת לשם המציע של אחרים ללקוחות או לממליצים ולפנות, המכרז נושא

 מגורמים המציע אודות אחרים ופרטים נתונים, דעת חוות ולקבל לפנות רשאית המזמינה תהא

 שלו האשראי דירוג, המציע של הכלכלי מצבו אודות דעת חוות לרבות, דעתה שיקול לפי, שלישיים

 .באלה וכיוצא

 אשר שינוי כל לגבי דיחוי ללא הכנסת את לעדכן המציע חייב, בהצעתו המציע ממחויבות לגרוע מבלי .15.4

 פרסום למועד ועד למכרז הצעתו הגשת מעת שיחלוף הזמן בפרק, לכנסת שמסר במידע, יחול אם, יחול

 .ההסכם על לחתימה עד - כזוכה נקבע ואם, במכרז הזוכה בדבר רזיםהמכ ועדת החלטת

 
 גילוי הצעת המציע .16

 לעשות תידרש הכנסת אם, אחרים מציעים בפני הצעתו לגילוי מראש הסכמתו המציע מביעבהגשת הצעתו 

 ידוע. 10-א נספחבמפורש על גבי  המציע הודיע שעליו, מסחרי או מקצועי סוד בבחינת שהוא למידע פרט, כן

 לאחר וזאת חסויים להותיר המציע ביקש שאותם פרטים לגלות להחליט סמכות המכרזים לוועדת כי, למציע

 תביעה או טענה כל הכנסת כלפי תהא לא ולמציע, אלה פרטים למסור כוונתה על הודעה למציע שמסרה

 לכך בקשר

 
  אחריות .17

 שייגרמו נזק או להוצאה אחריות בכל יישאו לא, מטעמה ומי הכנסת, דין כל מהוראות לגרוע בלי .17.1

 .למכרז בקשר או המכרז במסגרת הצעתו עם בקשר למציע

 השתתפותו עם בקשר כלשהן הוצאות להחזר או כלשהו לפיצוי זכאי המציע יהיה לא, מקרה בכל .17.2

 סיבה מכל המכרז בוטל אם ובין במכרז זוכה נבחר אם בין, לאו אם ובין במכרז זכה אם בין, במכרז

 .שהיא

 
  יקת ההצעותבד .18

   בדיקת שלמות ההצעות ועמידת המציע בכלל תנאי הסף. שלב ראשון:  .18.1

המידה והמשקלות  התבסס על אמותב ,(הסופי מהציון %60)( Qבדיקת ניקוד האיכות )שלב שני:  .18.2

 :לןלהש
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 אסמכתאות נדרשות ניקוד התבחינים פירוט נושא אחוז מס'

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 התרשמות

כללית 

 מציעמה
 

 

 

 

 

 

 

 

 התרשמות

מהמציע והצוות 

המוצע, 

 והתרשמות

 מעבודת כללית

 באתרים המציע

 הוא בהם אחרים

 את מספק

 השירות 

  עפ"י התרשמות צוות הבדיקה -  טעימות .1.1

35  

 המציע  באתרי טעימות

)במהלך תקופת בדיקת ההצעות, בהודעה 

 מראש של בוקר יום הביקור(

  התרשמות צוות הבדיקה עפ"י  -ניקיון אתרי המציע  .1.2

35  

 ואזורי המטבח המציע בדיקת באתרי סיור

)במהלך תקופת בדיקת ההצעות, ללא  ההגשה

 תיאום מראש(

 ISO:9001 תעודת הסמכה ל ISO:9001 5 עמידה בתקן .1.3

ניסיון מוכח של מנהל מערך ההסעדה מעבר לנדרש בתנאי   .1.4

 הסף
ש כל שנתיים נוספות של ניסיון מעבר לנדר

 5נקודות עד ל  2.5-בתנאי הסף, תזכנה ב

 נקודות סה"כ

 פירוט ניסיון וקורות חיים

ניסיון מוכח מעבר לנדרש בתנאי הסף של השף הראשי  .1.5

 הבשרי 

כל שנתיים נוספת של ניסיון מעבר לנדרש 

 5נקודות עד ל  2.5-בתנאי הסף, תזכנה ב

 נקודות סה"כ

 פירוט ניסיון וקורות חיים

מוכח מעבר לנדרש בתנאי הסף של השף הראשי  ניסיון .1.6

 החלבי

כל שנתיים נוספות של ניסיון מעבר לנדרש 

 5נקודות עד ל  2.5-בתנאי הסף, תזכנה ב

 נקודות סה"כ

 פירוט ניסיון וקורות חיים

 צירוף תעודה רלוונטית נקודות 5 -תזכה ב 5מסוג תעודה  של השף הראשי הבשרי 5תעודת טבחות מסוג  .1.7

 צירוף תעודה רלוונטית נקודות 5 -תזכה ב 5מסוג תעודה  של השף הראשי החלבי 5תעודת טבחות מסוג  .1.8

 תפריט 25% 2

 המציע 

 - פריטי רשות

 הפריטים מגוון

 המציע בתפריט

 לאלה מעבר)

 הנדרשות

  (החובה בפריטי

 –כגון מגוון איכות המנות  חובה  לדרישות מעבר נוסף פריט כל

וצע מאותה מנה )כגון שימוש ברטבים דלי שומן לדוגמא מגוון המ

ועל בסיס שמן זית ומוצרים בריאים, סוגי הרטבים לפסטה, סוגי 

 (פסטות וכיוצ"ב

 100נקודות ועד ל  2-כל פריט נוסף יזכה ב

מובהר, כי על הזכיין   נקודות סה"כ.

מחירים סבירים לפריטי הרשות  הציעל

אשר לא יעלו על המחיר הממוצע לפריט 

קובל בשלושת רשתות השיווק המ

בכל מקרה, מכירתם של  .הגדולות במשק

 .פריטי הרשות כפופה לאישור הכנסת
פריטים אשר המחיר המוצע עבורם עולה על 

המחיר הממוצע לפריט המקובל בשלושת 

יזכו לא רשתות השיווק הגדולות במשק 

 .ניקוד כאמורבמתן 

 פריטי רשות 50** המציע יגיש עד 

בהתאם לנוסח  המציע שיגיש פירוט טבלאות

 11-'א נספח

 

3 
15% 

שביעות 

 רצון

 המציע לקוחות

 שוחח שאיתם

הבדיקה,  צוות

ובכלל זה 

המזמינה עצמה 

אם יש לה ניסיון 

  קודם עם המציע

על ידי הלקוחות  שניתן מהמענה הבדיקה צוות התרשמות

  שבחר צוות הבדיקה מרשימת הלקוחות שהגיש המציע

 

100  
נבחרים בהתאם  לקוחות עם טלפון שיחות

 נספחבלפירוט הלקוחות שהגיש המציע על פי 

 (התשקיף) 9-'א
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 אסמכתאות נדרשות ניקוד התבחינים פירוט נושא אחוז מס'

 

 

4 

10% 
 והיקף מגוון

  לקוחות
 הלקוחות היקף

 וגודלם

עבורם הפעיל המציע במקביל מטבחים  לקוחות 2 עד 3.1

 צהריים ארוחות 500חות, המבשלים ומספקים במקום, לכל הפ

 .2012 -ו 2011, 2010מטבח, במהלך השנים  כל ביום,

 נקודות 100מתוך  50

 נספחבשצירף המציע עפ"י פירוט הלקוחות 

 (התשקיף) 9-'א

 מטבחים במקביל המציע הפעיל עבורם לקוחות 4עד  3 3.2

 צהריים ארוחות 500, הפחות לכל, במקום ומספקים המבשלים

 .2012 -ו 2011, 2010 השנים במהלך, מטבח כל, ביום

 נקודות 100מתוך  75

 המבשלים מטבחים במקביל המציע הפעיל עבורם לקוחות  5 3.3

 כל, ביום צהריים ארוחות 500, הפחות לכל, במקום ומספקים

 .2012 -ו 2011, 2010 השנים במהלך, מטבח

 נקודות 100מתוך  90

 מטבחים במקביל המציע הפעיל עבורם  לקוחות 5 מעל 3.4

 צהריים ארוחות 500, הפחות לכל, במקום ומספקים המבשלים

   .2012 -ו 2011, 2010 השנים במהלך, מטבח כל, ביום

 נקודות 100
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 (מהציון הסופי P( )40%הצעת המחיר ) ניקוד – 2בדיקת מעטפה מס' : שלישישלב  .18.3

עה, תיבחנה הצעות המחיר כמפורט לאחר בדיקת האיכות של ההצעות וקביעת ניקוד האיכות לכל הצ

 להלן: 

 :בהתבסס על אמות המידה והמשקלות הבאיםמהציון הסופי,  40%המחיר מהווה ניקוד הצעת 

 חלקיה, באופן הבא:שני על  הצעת המחירא. ניקוד 

 מציון המחיר הכולל(,  80%המחירים ) טבלאות שללחלק א' "פריטי חובה" המחיר  חישוב הצעת

טי המינימום שיוצעו במערך ההסעדה(, יחושב על ידי סכימת סך הכפולות )פרי 7-'א נספחל

המתקבלות מהכפלת המחירים שירשום המציע בעמודות המחירים בכמות המוצרים שמצוינת 

 בטבלה. 

 מציון המחיר הכולל(,  20%)טבלאות המחירים של  לחלק ב' "אירועים"המחיר  חישוב הצעת

ך הכפולות המתקבלות מהכפלת המחירים שירשום המציע יחושב על ידי סכימת ס 7 -א' נספח

 בעמודות המחירים במכפיל שצויין בטבלה.

 .יודגש כי המחירים המפורטים בחלק ג' "סלים" הינם קבועים וסופיים ומחייבים את הזכיין 

 חלקיה, באופן הבא: שניעל  הצעת המחירב. ניקוד 

קד כל חלק בהצעת המחיר באופן נפרד, באופן ינו( ב' -והמחיר )א', חלקי הצעת  שניחישוב לאחר 

יחסי לחלק המתאים בהצעת המחיר שהגישו המציעים אחרים, באופן הבא: מציע שהציע את 

הנמוך ביותר בכל חלק יקבל את מלוא הניקוד, ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי הכולל המחיר 

 נוקדת(.המ המחיר/הצעת ביותר הנמוכה המחיר אליו )ניקוד כל חלק=הצעת

היחסי באופן הבא: הניקוד שניתן  משקלם החלקים של הצעת המחיר יחובר לפי נישהניקוד שניתן ל

  .20%שניתן לחלק ב' של הצעת המחיר *  + הניקוד 80%לחלק א' של הצעת המחיר * 

את סבירותם של המחירים בהצעת המחיר. הצעה הכוללת מחירים שאינם המזמינה תבחן  .18.3.1

, או נמוכים באופן כזה שעולה החשש כי בקיום סביר ופן בלתיסבירים )נמוכים בא

, עשויה לא להיחשב כהצעה המתאימה ביותר, (ההתקשרות עם המציע ייפגעו זכויות עובדיו

  ., ועשויה להיפסלאף אם מחירה הכולל יהיה הנמוך ביותר מבין ההצעות שהוגשו

  והמחיר האיכות ניקוד שקלול י:רביע שלב .18.4

מהניקוד הסופי( וחיבורו לציון  60%ייקבע על ידי שקלול ניקוד האיכות ) ההצעות של ופיהסהציון 

 מהניקוד הסופי(.  40%המחיר )

)העדפת  המכרזים חובת לתקנות בהתאם, הארץ( שירותים או)טובין  לתוצרת העדפה תינתן .18.4.1

  .1995-"ההתשנ(, עסקי פעולה שיתוף וחובת הארץ תוצרת

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2שה" לפי סעיף עדפה "לעסק בשליטת איתינתן ה .18.4.2

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.המזמינה אין  .18.4.3

מציע שהוא או נושא משרה בו הורשע בעבירה מסוג עוון  ה שלשלא לבחור הצע רשאיתכנסת ה .18.4.4

ר, בשל מהותה, או שמתנהלים נגדו הליכים בשל עבירה כאמו ,או פשע בשבע השנים האחרונות

 חומרתה או נסיבותיה של העבירה.

הפר התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו כלפי ש מציעשל  השלא לבחור הצע רשאיתהכנסת  .18.4.5

 .תו זכתה בניקוד הגבוה ביותרהכנסת, במהלך עשר השנים האחרונות, זאת אף אם הצע

פי -עלבין המציעים  זמינה רשאית לקבל שתי הצעות או יותר ולפצל את אספקת השירותיםהמ .18.4.6

 דעתה.שיקול 
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במקרה שיותר מהצעה אחת תזכה בניקוד הגבוה ביותר, תפנה המזמינה למציעים שהצעתם  .18.4.7

קיבלה את הניקוד הגובה ביותר, ותאפשר להם להגיש הצעת מחיר משופרת. פנתה המזמינה 

חיר כאמור, יחושב הניקוד למחיר והניקוד המשוקלל למחיר ולאיכות, בהתאם להצעות המ

  הראשונה כהצעה הסופית.הצעתו הסופיות. מציע שלא הגיש הצעת מחיר נוספת, תיחשב 

 
 יועצי המזמינה .19

 MNS CONSULTINGחברת  ידי על שניתן חיצוני ביעוץ המזמינה נעזרה המכרז מסמכי הכנת לצורך .19.1

LTD  וחברתCEO ( בע"מ2005אסטרטגיה ). ברבד המכרזים ועדת להחלטת ועד ההצעות הכנת בשלב 

 איסור חל המציעים ועל, המציעים מן למי לסייע איסור ל"המקצועיים הנ היועצים על חל במכרז הזוכה

 ביועצים שנעזרו יתברר בו שבמקרה להם ידוע כי ומאשרים מצהירים המציעים. בהם להסתייע מוחלט

 .להיפסל הצעתם עלולה, ל"הנ היועצים לבין בינם אחר קשר קיים כי או/ו ל"הנ

 המצוי גוף או אדם באמצעות או עצמו הוא, עקיף או ישיר באופן, כלשהי בדרך קשור יהיה אשר אדם .19.2

 להגיש רשאי אינו, בו הכרוך דבר או המכרז להכנת, אחרת דרך בכל אליו הקשור או ניהולו, בשליטתו

  .הסף על תיפסל והצעתו למכרז הצעה

 
 זכייההודעה על  .20

תוך והוא יידרש לחתום על ההסכם  הצעתו קבלת על רזבמכ זכתה הצעתו אשר למציע תודיע המזמינה .20.1

 במכרז . הזוכה2014 אפרילב 1ליום  לא יאוחר מיוםבכל אופן יום ממועד ההודעה על הזכייה, ו 30

 .המסמכים על לחתימה לעיל כאמור המזמינה בהודעת הנקובים ובמקום במועד להופיע מתחייב

 וההתחייבויות התנאים פי-על, שקיבלּה למציע זמינההמ בין חוזיים יחסים ייצור כאמור ההודעה מתן .20.2

 ובלתי תלויה בלתי תהיה אלו חוזיים יחסים של המשפטית תקפותם. המכרז מסמכי בכל הכלולים

 .להודעה בהתאם אחרת ייקבע אם למעט, הצדדים בין פורמאלי חוזה בחתימת מותנית

 תהא, המזמינה ידי על קבעשיי במועד ההתקשרות מסמכי על יחתום לא הזוכה שהמציע במקרה .20.3

 . במכרז זכייתו את ולבטל מעיקרה כבטלה ההצעה את לראות רשאית המזמינה

 
 הסכם ההתקשרות .21

 .  המכרז למסמכי 'ב בנספח כנוסחו הסכם ייחתם הזוכה,וכרז כהצעה ת שהצעתו המציע עם .21.1

במכרז  ייההזכ על ההודעה ממועד ימים 14 בתוך להמציא תוכרז כזוכה במכרז שהצעתו המציע על .21.2

נספח  בנוסח ההסכם לביצוע בנקאית ערבות וכן  7-כנספח ב'בנוסח המצ"ב  ביטוחים עריכת על אישור

 . ההתקשרות סיום תקופת ממועד יום 60 -ל יהא שתוקפה, ₪ 500,000 בגובה  4-ב'

 ןכ אם אלא, חלקה או כולה, זכייתו את לאחר, אחרת בדרך להעביר או להסב רשאי אינו שיזכה המציע .21.3

 המזמינה כלפי אחראי להיות שיזכה המציע ימשיך זה במקרה וגם, בכתב המזמינה הסכמת את קיבל

 .המכרז פי על התחייבויותיו לביצוע הנוגע בכל

 
 זכות עיון .22

 ועדת של הסופית בהחלטה לעיין, המכרז תוצאות על ההודעה קבלת ממועד יום 30 תוךכל מציע יהא רשאי, 

 יהיה לא מציע, כן כמו. לעיין המכרזים ועדת תתיר לא שבהם בחלקים למעט, רזבמכ הזוכה ובהצעת המכרזים

 מקצועי או מסחרי סוד מהווים הם כי בהצעתו טען אליהם ביחס אשר, הזוכה ההצעה של בחלקים לעיין רשאי

 יישא, חלקם או כולם, עיין בהם המסמכים את לצלם המעיין ביקש. שהוגש על ידו 10-א' לנספחבהתאם 

 .מ"מע כולל לדף ₪ 0.3  של בתעריף הצילום תבעלו
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 "זוכה שני" ו"זוכה שלישי" .23

 זוכה"כ ההצעות בדיקת בשלב בטיבו השני בניקוד תזכה שהצעתו המציע על להכריז רשאית הכנסת .23.1

 ". שני

, מתפקודו רצון שביעות אי בשלמכל סיבה שהיא, לרבות  במכרז הזוכה עם ההתקשרותהופסקה  אם .23.2

ועד תחילת ההתקשרות, מתחייב "הזוכה השני" להותיר את הצעתו בתוקף כאמור חודשים ממ 6בתוך 

 "השני זוכה"ה עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית הכנסתחודשים, ו 6לתקופה של 

 חוזה על לחתום" השני הזוכה" מתחייב, כן לעשות הכנסת תחליט אם ולהכריזו כ"זוכה במכרז".

 . כך על ההודעה עדממו יום 14 תוך ההתקשרות

 אם" השני זוכה"ה את גם יחייבו, הזוכה את המחייבים, זה במכרז המפורטים והתנאים הכללים כל .23.3

 . ב"וכיו כנדרש ביצוע ערבות הפקדת, לרבות, החוזה על לחתום יידרש

 עם או הזוכה עם ההתקשרות שחוזה מקרה לכל" שלישי זוכה"ב גם לבחור רשאית תהיה הכנסת .23.4

בסעיף  המפורטות בדרישות יעמוד" השלישי זוכה"ה. שהיא סיבה מכל לפועל יצא לא "השני הזוכה"

  .המתחייבים בשינויים, לעיל 23.3-ו 23.2

 
 פרשנות .24

 הכותרות במסמכי המכרז נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותם בכל אופן שהוא. .24.1

כם ההתקשרות תגבר הוראת הסכם מסמך זה או אחד הנספחים להסבמקרה של סתירה בין הוראות  .24.2

הנספח גוברת. במקרה של סתירה בין מסמך זה או , אלא אם נאמר במפורש כי הוראת ההתקשרות

 .ההצעה שהגיש הספק במסגרת המכרז, לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז

 
 ביטול המכרז .25

נו, או לצאת למכרז חדש מכל מינה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממהמז .25.1

 יעמדובעלויות מתחום הציפיות, או שלא  יחרגוסיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות 

, אישור בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים

 .וכיוצא באלה בעיות תקציב רשויות,

פי כל דין, מובהר ומודגש כי המזמינה תהא רשאית לבטל את המכרז גם -בנוסף לאמור לעיל ולאמור על .25.2

 בכל אחד ממקרים אלו:

 ;לעומת מחירי הגג שנקבעו במכרזבלתי סביר  באופןההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך כל  .25.2.1

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות או מחירים או פעלו בניסיון  .25.2.2

 ליצור הסדר כובל.

 
 שונות .26

 בית ולשום, בירושלים המשפט בתי של והבלעדית המקומית לסמכותם מסור יהיה המכרז בנושא סכסוךכל 

 .אלה בעניינים שיפוט סמכות תהא לא אחר משפט

 
 כתובות והודעות .27

 לצורך מכרז זה:

 רמספ, הטלפון מספר, שמו ואת במכרז הקשור בכל הודעות קבלת לצורך כתובתו את יציין במכרז מציע .27.1

 את ישמשו אלו פרטים. זה מכרז לעניין המציע מוסמך מטעם נציג של ל"דוא וכתובת הפקסימיליה

 . המציע עם הקשר לצורך הוועדה
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, אישית במסירה תימסר או אלקטרוני דואר או פקסימיליה באמצעות או, רשום בדואר תישלח הודעה .27.2

 אם; משלוחה ממועד עסקים ימי שלושה תוך - רשום בדואר נשלחה אם, השני לצד כנמסרת ויראוה

 ביום שנשלחה ובלבד, המשלוח יום שלאחר העסקים ביום - אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה נשלחה

, המשלוח לאחר מיד השני לצד בטלפון משלוחה על הודיע והשולח, 16:00 לשעה עד, עסקים יום שהוא

 נמסרה ואם(; העניין לפי) אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה ההודעה של תקין שיגור על אישור ובידיו

 משלוח על המזמינה עובד אישור. הנמען של' נתקבל' בחותמת והחתמתה סירתה עם - אישית במסירה

 .כאמור מסירה על חלוטה ראיה יהווה המייל או הפקס

 

 

         

 

 ב,ר בודבכ          

 דן עמר                                                                                            

 יושב ראש ועדת המכרזים
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 להזמנה 1-'א נספח
 
 

 נספח ההגדרות
 

במסמכי המכרז, תהא למונחים שלהלן, המשמעות המפורטת לצדם להלן, אלא אם נאמר במפורש אחרת 
 במסמכי המכרז:

 

 ההגדרה המונח

 הכנסת. של רכזיהמ הבניין "האגף הישן"

 אגף קדמה במשכן הכנסת.  "האגף החדש"

 למזנון הבשרי; שף למזנון החלבי; שףמערך ההסעדה, סגן מנהל מערך ההסעדה; מנהל  "אנשי המפתח"
 בכרך התפעול.בנספח א' לפרק כוח אדם ומנהל אירועים, כמפורט 

השולחן אלא נבחרים על ידי  שיטת הגשת מזון, בה המאכלים אינם מוגשים אל "בופה" או "מזנון"
 הסועדים מדלפקי הגשה.

בחינת קבלת הציוד שתיערך בין הזכיין לכנסת, של ציוד הכנסת אשר יושאל לשימוש  "בחינת קבלה"
הזכיין לתקופת ההתקשרות בין הצדדים, לצורך אספקת השירותים המפורטים במכרז 

 ול. לכרך התפע אחזקה וציודוללא תוספת תשלום, כמפורט בפרק 

בחינת השבת ציוד הכנסת אשר הושאל לשימוש הזכיין, בתום תקופת ההתקשרות,  "בחינת השבה"
 לכרך התפעול.  וציוד אחזקהכמפורט בפרק 

במזנון זה יוגשו מדי יום שתייה, ארוחות חלביות בשעות הצהריים, ומזון חלבי קל  "המזנון החלבי"
 זמנה לה 3.1.2 בסעיף זה מונח כהגדרתביתר שעות 

 להזמנה 3.1.1 בסעיף זה מונח כהגדרת "המזנון הבשרי" 

בלאי או קלקול הנובע משימוש לא תקין, במזיד או עקב רשלנות, שימוש במכשיר שלא  ""בלאי בלתי סביר
על פי ייעודו, או שלא על פי הנחיות השימוש ו/או הניקיון או כל הוראה ותקנה אחרת 

 הנוגעת למכשיר זה.

 בלאי או קלקול הנובע מהתיישנות או שימוש מתמשך במוצר, מכשיר או אמצעי. "ר"בלאי סבי

שיטת הגשת מזון, בה ישובים הסועדים אל השולחן והמלצר מגיש את המזון אל  "הגשה מלאה"
 השולחן לפי הזמנת הסועדים.

"הזמנה להציע 
הצעות" או 
 "ההזמנה"

, לרבות כל _______________ההזמנה להציע הצעות כפי שפורסמה על ידי הכנסת 
 תוספת או תיקון בכתב שמסרה או תמסור ועדת המכרזים למציעים.

"הזוכה", "הזכיין" 
 או "הספק"

 מציע שזכה במכרז ועימו יצרה המזמינה התקשרות למתן השירותים נשוא מכרז זה.

ת, אורחים חברי הכנסת, מוזמנים של חברי הכנסת, עוזרים פרלמנטרים, עובדי הכנס "הלקוחות"
 המבקרים בכנסת, וכל מי שצורך את שירותי ההסעדה בכנסת.

"המזמינה" או 
 "הכנסת"

 להזמנה. 1.1 בסעיף זה מונח כהגדרת

חלקי המזנונים, לרבות חצרות ההגשה, המיועדים להכנת המזון ואינם פתוחים לציבור  "המטבחים"
 הסועדים. 
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 ההגדרה המונח

"הסכם זה" או 
"ההסכם" או 

"הסכם 
 ההתקשרות"

הסכם ההתקשרות בין הזכיין לכנסת, על כלל נספחיו וצרופותיו, הכולל את הצעת 
המחיר של הזכיין, כפי שאושרה על ידי הכנסת ולרבות כל מסמכי המכרז וכרך התפעול 

 נספחיו וצרופותיו. 

הפעלת מתקני ההסעדה במערך ההסעדה של הכנסת, ויתר השירותים שעל הזכיין לבצע  "השירותים"    
 להזמנה 3.1 בסעיף שהוגדרו אם להוראות כרך התפעול והוראות ההסכם כפיבהת

 חודש לוח גרגוריאני. "חודש"

"טבלאות 
 המחירים"

הצעת הזכיין אשר אושרה על ידי הכנסת כהצעה הזוכה, המקיפה את כלל המחירים 
למנות, לפריטים, לסלים ולכל מרכיב המצוי בהצעת המחיר, שיימכרו במערך ההסעדה 
של הכנסת, במסגרת מגוון השירותים הנדרשים במכרז ובכלל זה מחירים של פריטי 
רשות שאינם מופיעים בהצעת המחיר של הזכיין, המהווים חלק בלתי נפרד מטבלאת 
המחירים. מובהר כי כל פריט שלא מצוי בהצעת הזכיין ומצוי במפרטי המזון ייראו 

 1'ב כנספחחירים מצורפת להסכם אותו כמשלים זה את זה ולא כסותר. טבלאות המ
 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מכלול ההנחיות, ההוראות, החובות והכללים החלים על הזכיין בכל הנוגע להפעלת  "כרך התפעול"
מערך ההסעדה בכנסת, ולרבות הנחיות להפעלת המזנונים, תהליכי הבקרה, ארגון 

תפריטים, כוח אדם, הנחיות  ותפעול מתקני ההסעדה החלביים, הנחיות לבישול,
לתחזוקה וציוד, הנחיות לניקיון, קיימות וביטחון, הנחיות לאירועים וכל הנחייה אחרת 

 העומדת בכרך התפעולי, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

"מועד הגשת 
 ההצעות"

 להזמנה להציע הצעות. 9.1 כהגדרת מונח זה בסעיף

"מושב הכנסת" או 
 "תקופת המושב"

 להזמנה. 4.1 בסעיף זה מונח כהגדרת

"מחלקת הביטחון 
 של הכנסת"

 קצין הכנסת או כל מי שהוסמך מטעמו בנושא ביטחון בכנסת.

 הצעות. להציע להזמנה1.2 כהגדרתם בסעיף "מסמכי המכרז"

משתתף בשלב המכרז עד להכרזה על זוכה על ידי וועדת המכרזים, המקיים את תנאי  "מציע"
 הצעות. להציע להזמנה 7 יףהסף בסע

שירותי ההסעדה 
 החלביים

  שירותי את המשרתים ההסעדה מתקני ותפעול ארגון כלל המתקנים המנויים בפרק
בכנסת. ההסעדה במערך החלביים ההסעדה  

"מערך ההסעדה" 
  "מתקני ההסעדה"

 או                                                
 "נקודות ההסעדה"

אשר מגבשים יחדיו את מתקני ההסעדה  ותפעול ארגון המתקנים המנויים בפרק כלל
 כולם או מקצתם ייקראו ביחד או לחוד. –כלל המערך 

"נגבה"                    
 או

 "קפיטריית נגבה"

קפיטריה המצויה באגף "נגבה", המתוחזק על ידי חברת "שפיר" והמצויה בקרבת 
 .3.1.4 בסעיף הז לשכות הח"כים כהגדרת מונח

נציגי הכנסת, אשר מונו על ידי הכנסת לבקר לפקח ולוודא כי הזכיין עומד  "נציג/י הכנסת"
 פיהם-בהתחייבויותיו לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז וההסכם ועל

מוסמך מטעם  נציג"
 "המציע

 .להזמנה 8.2 בסעיף כהגדרתו
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 ההגדרה המונח

"נציג מוסמך מטעם  
הזכיין" או "נציג 

 הזכיין"

 להסכם. 7.67בסעיף  הגדרתוכ

כל עובד המועסק על ידי הזכיין ו/או כל עובד של קבלן משנה מטעם הזכיין ו/או כל  "עובדי זכיין"
עובד של ספק של הזכיין, או כל אדם אשר עוסק במתן השירותים נושא מכרז זה מטעם 

 הזכיין.

 להזמנה.  7.14 בסעיף  זה מונח כהגדרת "מכרז ערבות"

 להסכם. 35.1 כהגדרת מונח זה בסעיף "הסכם בותער"

"תקופת פגרה" או 
 "פגרה"

 .הצעות להציע להזמנה 4.1 כהגדרת מונח זה בסעיף

 "פרוטוקול בחינת 
 קבלה"  

במסגרת בחינת הקבלה, ועם תחילת תקופת ההתקשרות, יערכו הצדדים פרוטוקול 
הטעונים תיקון, פרוטוקול זה  המתאר את מצב הציוד המושאל לזכיין, מצבו וליקויים
 יהווה אישור מוסכם על הצדדים לממצאי בחינת הקבלה.

 "פרוטוקול בחינה 
 סופי"  

לאחר ביצוע התיקונים שתועדו במסגרת פרוטוקול בחינת הקבלה, יערך פרוטוקול נוסף 
שיצורף כנספח לפרוטוקול בחינת הקבלה שבו יירשם מצבו הסופי של הציוד, כפי 

 ו הזכיין לשימוש.שקיבל אות
 

"פיצויים 
 מוסכמים"  או

"נספח פיצויים 
 מוסכמים"

רשימת ההפרות של הזכיין את הוראות ההסכם וכרך התפעול, והפיצוי המוסכם הנקוב 
 להסכם. 8-'ב בנספחבצד כל אחת מהפרות אלו כמפורט 

ר ישמש את הזכיין כלל סוגי הציוד והכלים, אשר המזמינה תספק לזכיין בהשאלה, ואש "ציוד הכנסת"
 התפעול לכרך וציוד אחזקה לפרק' א בנספח במתן שירותי ההסעדה בכנסת כמפורט

שיטת הגשת מזון, בה המזון והמשקאות מוגשים אל הסועדים בחלל פתוח. בשיטת  "קוקטייל"
 הגשת מזון זו הסועדים צורכים את המזון והשתייה בעמידה.

 שנים עשר חודשי לוח גרגוריאני. "שנה"

חברת אחזקה מטעם המזמינה המבצעת את עבודות אחזקת ותפעול המבנים בהם  " "שפיר
 ממוקמים בית הקפה 

"תחזוקה" או 
 "אחזקה"

 אחזקה כהגדרת מכלול השירותים בהתייחס לאחזקה, תשתיות וציוד כמפורט בפרק
 התפעול. לכרך וציוד

"תקופת 
 או ההתקשרות"

 "ההסכם תקופת"

 .להסכם   54הגדרת מונח זה בסעיף

"תקופת 
 ההיערכות"

במהלכה ייערך הזכיין להפעלת מערך ההסעדה, החל ממועד תחילת התקופה 
 ההתקשרות ועד תחילת תקופת ההפעלה.

תחילתה במהלכה יידרש הזכיין להפעיל את מערך ההסעדה במלואו, אשר התקופה  "תקופת ההפעלה"
 ההסעדה על ידי הזכיין.  וסיומה בתום הפעלת מתקני תום תקופת ההיערכות ב
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 להזמנה 2-'א נספח

 

 

 

 

 נוסח תעודת כשרות למהדרין
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  להזמנה 3-'א נספח
 
 
 
 
 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 
 

בחוק עסקאות גופים  אני הח"מ ________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו .1

, רואה חשבון / יועץ מס ]מחק את המיותר[ מדווח בזאת כי למיטב 1976-ציבוריים, התשל"ו

  ידיעתי: 

 

 "(המציע_____________________       _____________________      )להלן: "

 מס תאגיד רשום של המציע                           שם המציע                  

 

מנהל / פטור מלנהל ]מחק את המיותר[ את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי  .א

 .1976-פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק  .ב

 מס ערך מוסף.

 

בילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין ק .ג

כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של 

 הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

  

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום __________. .ד

 
 
 

 
___________     ___________________________      _____________     __ 

 שם מלא                      תואר                   מס' רישיון                  חתימה           
 
 
 

 תאריך __________
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 להזמנה 4-'א נספח
 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
/ת ת.ז. ___________, מרחוב ___________________, לאחר אני הח"מ, _____________, נושא

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

 "(.הספקהנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן: " .1

 בשם הספק כנדרש בתצהיר זה. הנני מוסמך/ת להצהיר .2

 "(.המכרזהנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת הספק במכרז ______________ של הכנסת )להלן: " .3

 (:הרלבנטית חלופההאת  X-בסמן/י ) .4

 לפי  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות

 ;שכר מינימום חוק עובדים זרים או לפי חוק

 לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר  הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות

 , אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; מינימום

 בירות לפי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי ע

 לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה; השלישית בתוספת המנויות החיקוקים

 לחוק  השלישית בתוספת לפי החוקים המנויות הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות

לפחות  ו שלוש שנים, אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפלהגברת האכיפה על דיני העבודה

 כהפרה כספי עיצום הוטל שבשלהן הפרות מספר יובהר, כי לעניין זה יראו .שעה האחרונהממועד ההר

 עובד כלפי בוצעו ההפרות כי הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה מינהל מנהל אישור ניתן אם, אחת

שכר. על אף האמור בסעיף זה, רשאית המזמינה לאשר את  לו משתלם בסיסה שעל אחת בתקופה אחד

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול( 1ב)ב2פוף לסעיף ההתקשרות בכ

 כל אחד מאלה:  -" בעל זיקה"
 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;  (1)
 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2)

 בעל השליטה בו; .א

בר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב ח .ב
תחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי כאמור של הספק, ו
 פעילותו של הספק; 

 מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;מי שאחראי  .ג

חבר בני אדם אחר, שנשלט  -הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם  .ד
 .שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק

 .1981-ק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אכמשמעותם בחו -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"
 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם; -" שליטה מהותית"
או  1991-(, התשנ"אהוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) עבירה לפי חוק עובדים זרים -" עבירה"

לחוק להגברת  השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות לע , ועבירה1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 .2011-האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב

 (;2002באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) -" הורשע"
 

זה היא חתימתי וכי  ________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון_______הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____
 אמת. -תוכן תצהירי 

 
 

     _________________________ 
 חתימת המצהיר           
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 אישור
 
 

הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום  אני

יהה עצמו _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושז

באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

 

 

    ____________                                                                                  ________________                               

 חתימה וחותמת עו"ד                    תאריך                          
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 להזמנה  5-'א נספח
 תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים

 
 לומר עליי כדין כי שהוזהרתי , לאחר'_____________מס. ז.ת נושא ,_____________________ מ"הח אני

 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את

 לעשות ומוסמך שלו חתימה מורשה שאני"( המציע: "להלן____________ )______ בשם תצהיר זה מגיש אני

 .ומטעמו בשמו זה תצהיר

 : נני מצהיר כי המציע ממלא אחר התנאים המפורטים להלןה
  –לענין תצהיר זה  .1

 ;1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"בעל שליטה"          
המציע מקיים את כלל החובות בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  .2

לצורך אספקת השירותים, ובכלל זה, החיקוקים המפורטים בתוספת  הקיבוציים החלים עליו כמעסיק

 . 1995-, וחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה1969-השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

[ הרשעות פליליות בנוגע להפרת דיני העבודה להקיף בעיגול את האפשרות הרלוונטיתהיו לי ]היו לי / לא  .3

 (:. אם היו, פרט )מהות ההרשעות ומועד ההרשעה1993-חובת המכרזים, תשנ"גכהגדרתם בתקנות 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

[ פסקי דין חלוטים בעניין הפרתם של ול את האפשרות הרלוונטיתלהקיף בעיגניתנו כנגדי / לא ניתנו כנגדי ] .4

 דיני העבודה. אם ניתנו, פרט )מהות העניין ומועד מתן פסק הדין(:

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

[ להקיף בעיגול את האפשרות הרלוונטיתבשנה שקדמה למועד הגשת ההצעות הוטלו עליי / לא הוטלו עליי ] .5

ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה. אם הוטלו, פרט -קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה, על

 )מהות העניין ומועד הטלת הקנס(:

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה בעבירה שעניינה הפרה  .6

 של דיני העבודה.

לחוק העבירות  5ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף -עלהמציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו  .7

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, ביותר משני קנסות בשל הפרת 1985-המינהליות, התשמ"ו

  דיני העבודה.

 או עוון מסוג פלילית בעבירה פליליות הרשעות אין המפתח לאחד מאנשי או/ו המשרה לנושאי או/ו למציע .8

 או המשרה נושאי נגד או המציע נגד מתנהלים ולא האחרונות השנים בשבע תעבורה רתבעבי למעט, פשע

  להלן: כמפורט אלא, מוסמך דין בבית או משפט בבית פליליים הליכים המפתח אחד מאנשי כנגד

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 .אמת -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 

 
_________________  ________________ _  _________________ 

 חתימה וחותמת המציע   חתימת המצהיר    שם המצהיר
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מקיים את כלל החובות בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני  ____ בעל השליטה,אני __________ .9

העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו כמעסיק לצורך אספקת השירותים, ובכלל זה, 

, וחוק הביטוח הלאומי 1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט

 1995-משולב[, התשנ"ה]נוסח 

 
 
 

 
___________________                     __________________                _________________ 

 שם המצהיר                                  חתימת המצהיר                               חתימה וחותמת המציע           
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור  

 

מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום הח" אני

_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו 

באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. צפוי לעונשים הקבועים

 

    ____________                                                                                  ________________                               

 חתימה וחותמת עו"ד                     תאריך                          
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 להזמנה  6-'א נספח
 

 נוסח ערבות מכרז
 

 
 

    לכבוד
   הכנסת

 
 

 

 ערבות מס'_______הנדון: 

 

 

 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי מותנית, החייבעל פי בקשת _____________ )להלן: "

"(, המגיע או עשוי להגיע לכם סכום הערבותשים( )להלן: "אלף שקלים חד מאה) ₪ 100,000 לתשלום כל סכום עד

 להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת. 20/2013מכרז מס' מאת החייב ביחד בקשר עם 

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 

דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום  בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את

 הנ"ל מאת החייב.

 

אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא 

 ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.

 

 ועד בכלל. 2014במרץ  30ערבות זה ועד  ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב

 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

 

 בכבוד רב,

 ____________/חברת ביטוחבנק

 סניף___________
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  להזמנה 7-'א נספח
 
 

 הצעת המחיר -טבלאות המחירים 
                         

 
 __שם המציע: ___________________

 
 :המציע הצהרת .1

להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת, הננו  20/2013בהמשך וכחלק בלתי נפרד מהצעתנו במכרז מס'  1.1

מתחייבים, כי המחירון המצורף להלן יהיה המחירון שנבקש עבור המוצרים שמוגדרים בטבלאות להלן, 

 להסכם ההתקשרות. 4במשך תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף 

בלאות המחירים כוללים מע"מ וכל מס או פיקדון. אם בעתיד יחול שינוי בשיעור המחירים בטכל  1.2

 המע"מ, וכל מס או פיקדון בהתאמה, שינוי זה יחושב על המחירים בהתאם.

 
___________________                               ______________                            __________ 
 חתימה וחותמת המציע                             חתימת המצהיר                                       שם המצהיר       
 
 
 הנחיות והוראות כלליות למילוי הטופס: .2

בטבלת המחירים. הצעה של מציע שלא מילא את כלל הסעיפים הנדרשים סעיף  כליש למלא  .2.1

 בטבלה כנדרש עשויה להיפסל.

על מחירי הגג, לגבי כל אחד  לא יעלוע לנקוב בהצעתו במחירים, אשר על המצי מחירי גג: .2.2

 תיפסל הצעתו. –מהסעיפים אשר צוינו להם מחירי גג. מציע שחרג מהאמור 

מאפייני המוצרים והמנות המופיעים בטבלאות שלהלן, על משקלם, מרכיביהם, צורת הגשתם  .2.3

ובפרק תפריטים ומפרטי עול בכלל וכיו"ב הינה עפ"י ההנחיות וההגדרות המפורטות בכרך התפ

 בפרט.  מזון

המחיר שיוצע לכל מוצר ומנה בטבלאות המחירים שלהלן, יכלול את כל מאפייניהם, בין אם צוינו  .2.4

 בטבלה ובין אם לאו, בהתאם לאמור בכרך התפעול. 

הכמויות המופיעות בטבלאות הן שנתיות ומובאות לשימוש ועדת המכרזים לצורך שקלול ניקוד  .2.5

ת המחיר בלבד. יובהר, המזמינה אינה מתחייבת על הכמות שתירכש מן הזוכה במכרז.הצע

  

כל סכום שעל המציע לנקוב בהצעתו יהיה נקוב בשקלים חדשים, נכון למועד הגשת ההצעות  .2.6

במילים;  האמור יגבר, המילים לבין הספרות בין, סתירה של ויירשם בספרות ובמילים. במקרה

כאשר הסכום כולל מס ערך מוסף וכל מס או פקדון ת המחיר, יצויינו כל הסכומים במסגרת הצע

 וישקפו את המחיר המלא שיידרש.

 
 
 

 חתימה וחותמת המציע: ______________________    
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   )הגדרת הסלים, כמויות ואפיון לצורך הצעת המחיר( פריטי חובה -חלק א'  

 'חלק א

םמנות וארוחות במזנונים השוני .1 #  סה"כ" המוצע המחיר מחיר גג כמות שנתית 

     50.00 ₪ 44,000 תוספות חמות( 2ארוחה בשרית בסיסית )עיקרית +  1.1

     25.00 ₪ 1,000 ארוחת כריך בשרי 1.2

     55.00 ₪ 100,000 ארוחה בשרית מלאה 1.3

     8.00 ₪ 4,400 תוספת בודדת במזנון הבשרי 1.4

     15.00 ₪ 660 ן בשריצלחת סלטים במזנו 1.5

     15.00 ₪ 6,000 מרק 1.6

     28.00 ₪ 2100 ח"כים( -סלט חלבי )פינת בריאות  1.7

     35.00 ₪ 2100 ח"כים( -סלט בשרי )פינת בריאות  1.8

     10.00 ₪ 3,200 קינוח 1.9

     35.00 ₪ 8,800 דול(סלט קטן + סלט מורכב/ פסטה/ כריך ג -ארוחה חלבית בסיסית )מזנון חלבי  1.1

1.11 
סלט מורכב/ פסטה וסלט קטן/ כריך גדול וסלט קטן+ שתיה חמה  -ארוחה חלבית מלאה )מזנון חלבי 

     45.00 ₪ 9,500 או שתייה קרה(

     22.50 ₪ 20,300 כריך גדול )מזנון חלבי( 1.12

     20.00 ₪ 3,000 כריך קטן )מזנון חלבי( 1.13

     12.00 ₪ 3,200 )מזנון חלבי(כריך ביס  1.14

     28.00 ₪ 4,000 סלט מורכב )מזנון חלבי( 1.15

     ₪ 15.00 3,000 סלט קטן )מזנון חלבי( 1.16

     25.00 ₪ 8,100 פסטה )מזנון חלבי( 1.17

     10.50 ₪ 42,700 מאפה מתוק / מלוח 1.18

     20.00 ₪ 2,300 בייגל טוסט 1.19

     20.00 ₪ 1,500 טוסטים 1.2

     3.50 ₪ 700 תוספת לכריך / בייגל 1.21

     20.00 ₪ 1200 קישים 1.22

     ₪ 15.00 3600 קינוח )מזנון חלבי( 1.23

     ₪ 12.00 1,000 פיצה 1.24

     ₪ 5.00 1,000 באגט / לחם ריק 1.25
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 סה"כ המחיר המוצע מחיר גג כמות שנתית . שתייה קלה2 #

     7.00 ₪ 7,300 ק מים מינרלייםבקבו 2.1

     6.50 ₪ 19,800 סודה 2.2

     8.00 ₪ 38,600 משקאות קלים פחית 2.3

     cc 14,600 ₪ 9.50 500משקאות קלים בקבוק אישי  2.4

     ₪15.00 800 אייס קפה 2.5

     ₪15.00 1,200 מיצים סחוטים טבעיים 2.6

 סה"כ המחיר המוצע גג  מחיר כמות שנתית . שתייה חמה3 # 

     ₪ 10.00 2,000 אספרסו קצר 3.1

     ₪ 12.00 2,200 אספרסו כפול 3.2

     ₪ 10.00 2,400 אספרסו ארוך 3.3

     ₪ 12.00 3,400 הפוך / לאטה 3.4

     7.00 ₪ 2,200 שוקו 3.5

     7.00 ₪ 2,400 נס קפה 3.6

     7.00 ₪ 12,200 חליטת תה  3.7

 סה"כ המחיר המוצע מחיר גג  כמות שנתית יוגורטים ומעדנים .4 # 

     16.50 ₪ 600 בית קפה )יוגורט + פירות טריים+ גרנולה( -מעדן בריאות  4.1

 סה"כ המחיר המוצע מחיר גג  כמות שנתית .עגלת שתייה במליאת הכנסת5 #

5.1 
במקרים בהם ישיבת מליאה )תום ה עגלת שתייה במליאת הכנסת החל ממועד פתיחת המליאה ועד

     1,300 ₪ 70 (20:00השעה מליאת הכנסת נמשכת עד 

5.2 
מועד פתיחת המליאה  במליאת הכנסת החל מ (20:00)אשר יוגש החל מהשעה  וכיבוד עגלת שתייה

     1,700 ₪ 30 ( 20:00הכנסת נמשכת לאחר השעה  תבמקרים בהם ישיבת מליאועד תום המליאה )

 סה"כ המחיר המוצע מחיר גג  כמות שנתית דות הכנסת.חלב ליחי6 #

     12.00 ₪ 1000 חלב סויה )בקרטון( 6.1

     6.00 ₪ 9000 )בקרטון( 3%חלב טרי  6.2

     6.00 ₪ 6000 )בקרטון( 1%חלב טרי  6.3

 סה"כ המחיר המוצע מחיר גג  כמות שנתית לוועדות הכנסת וקרה .שתייה חמה7 #

     8.00 ₪ 62,000 רה בועדותשתיה חמה וק 7.1
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 )הגדרת הסלים, כמויות ואיפיון לצורך הצעת המחיר( סוגי אירועים ותוספות  -חלק ב'   
                        

 
     תפריטי אירועים -חלק ב'

 
 מכפיל מחיר גג  )למנה לאדם( סוג אירוע

המחיר 
 המוצע

 סה"כ

 
 

     14 90.00 ₪ 1סוג 
 

 
     14 135.00 ₪ 2סוג 

 
 

     14 160.00 ₪ 3סוג 
 

 
     7 140.00 ₪ 4סוג 

 
 

     7 150.00 ₪ 5סוג 
 

 
     7 60.00 ₪ 6סוג 

 
 

     7 80.00 ₪ 7סוג 
 

 
המחיר    מכפיל (למנה לאדם)  מחיר גג   תוספות לארוחה 

 המוצע
 כ"סה

 
 

     3 15.00 ₪ מנת ביניים מרק
 

 
     3 30.00 ₪ ים דג מפולטמנת ביני

 
 

     3 20.00 ₪ מנת ביניים פסטה
 

 
     3 30.00 ₪ מנת ביניים סושי צמחוני

 
 

     3 40.00 ₪ מנת ביניים סושי מלא
 

 
     6 28.00 ₪ פטיפורים משובחים

 

 
סוגי יין אדום ולבן, תוצרת יקבי רמת הגולן מסדרת ירדן  2

     6 45.00 ₪ )מחיר לבקבוק(

 
 

     3 25.00 ₪ עמדת קפה רץ )מחיר לאדם(
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 חלק ג' – סוגי סלים )הגדרת הסלים, כמויות ואפיון ( המחיר למוצרים אלה הינו קבוע וביחס אליהם לא נדרש המציע להגיש את הצעתו

       

 

 סוגי סלים –חלק ג' 
   

 

 מחיר  כמות שנתית סוגי הסלים
   

 

 9 ₪ 820 שתייה קלה - 1סל מס' 
   

 
 8 ₪ 4,370 שתייה קלה - 2סל מס' 

   
 

 17.50 ₪ 4,980 שתייה קלה - 3סל מס' 
   

 
 15.00 ₪ 330 שתייה קלה - 4סל מס' 

   
 

 8.50 ₪ 8,410 1שתייה חמה  - 5סל מס' 
   

 
 10 ₪ 3,040 2שתייה חמה  - 6סל מס' 

   
 

 10 ₪ 410 3חמה  שתייה - 7סל מס' 
   

 
 49.50 ₪ 120 1יין אדום  - 8סל מס' 

   
 

 56.50 ₪ 120 2יין אדום  - 9סל מס' 
   

 
 49.50 ₪ 120 יין נתזים - 10סל מס' 

   

 

 49.50 ₪ 120 יין לבן – 11סל מס' 
   

 
 5.00 ₪ 300 פירות שלמים - 12סל מס' 

   
 

 5.00 ₪ 700 פירות חתוכים / סלט פירות - 13סל מס' 
   

 

 5.00 ₪ 300 ירקות חתוכים למטבל - 14סל מס' 
   

 
 8.50 ₪ 150 לחמים ומאפים - 15סל מס' 

   
 

 7.00 ₪ 150 מטבלים – 16סל מס' 
   

 

 7.00 ₪ 300 חטיפים מלוחים - 17סל מס' 
   

 

 5.50 ₪ 200 1פיצוחים  - 18סל מס' 
   

 

 8.00 ₪ 200 2פיצוחים  - 19סל מס' 
   

 

 12.50 ₪ 200 קנפסים/קרוסטיני/ברוסקטות - 20מס' סל 
   

 

 5.50 ₪ 200 בורקסים – 21סל מס' 
   

 

 16.00 ₪ 200 טורטיות – 22סל מס' 
   

 

 8.00 ₪ 120 חטיפים מתוקים - 23סל מס' 
   

 

 5.50 ₪ 200 עוגיות קוקטייל  - 24סל מס' 
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 סוגי סלים –חלק ג' 
   

 

 מחיר  נתיתכמות ש סוגי הסלים
   

 

 16.00 ₪ 100 כריכונים - 25סל מס' 
   

 

 25.00 ₪ 100 מתאבנים וחטיפים קרים - 26סל מס' 
   

 

 25.00 ₪ 130 מאפים מלוחים - 27סל מס' 
   

 

 25.00 ₪ 100 קינוחים אישיים – 28סל מס' 
   

 

 60.00 ₪ 100 ירקות ו/או פירות חתוכים  – 29סל מס' 
   

 

 70.00 ₪ 100 עוגיות מעורבות  - 30סל מס' 
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 להזמנה  8-נספח א'

 

 בתאגיד  זכויות חתימהבעלי תאגיד ומורשי אישור 
 

  ,בעל מ.ר. ___________ הח"מ עו"ד_________________

 ________________________________ מרחוב

 מאשר בזה כדלהלן:

 -)להלן  גיד: __________נני משמש כעו"ד של התאגיד __________________ מס' תאה .1

 "(.המציע"

 בעלי התאגיד הינם: .2

 מס' תעודת זהות: שם מלא: 

   א.

   ב.

   ג.

   ד.

   ה.

 הערה: 
 במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד או רוה"ח. (1)
 לילה.תאגיד יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר ח הואבמקרה שמי מהבעלים  (2)
 

 מורשי החתימה בתאגיד הינם: .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 
 מחייבת את התאגיד. _______חתימת ______________

 
: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על הערה

 ידי עוה"ד או רוה"ח.
 הערות נוספות:

______________________________________________________________________ ______ 

_______________________________________________________________________ _____ 

 

_________________ 
 )חתימה וחותמת( עו"ד
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 להזמנה  9-נספח א'
 

 תשקיף  למשתתף
 

 שם המציע:_______________
 
 

 ליכל .1

התשקיף ולאמת בחתימתו את הנתונים הרשומים בו. חובה את על המשתתף במכרז למלא  .א

 .אין להשאיר מקומות ריקיםלמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה. 

 על המציע לפרט כמיטב יכולתו ושיקול דעתו את מירב המידע בהתאם לעניין נשוא מכרז זה. .ב

 

 פרטי המציע .2

 שם המציע   .א

 

 
 
 .או מס' שותפות י שרשום אצל רשם החברות()כפ מס' חברה .ב

 

 
 
 שמות הבעלים ומורשי החתימה .ג

 תפקיד מס' ת.ז. שם מס'

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 כתובת  המציע : .ד

  עיר :
רחוב 
 :ומספר

 

  מיקוד:  ת.ד.:
טלפון   טלפון :

 :נייד
 

  פקס:
  דוא"ל:

 
   :מטעם המציעלעניין מכרז זה מוסמך נציג  .ה

  שם מלא:     
 
   
      : טלפון נייד     טלפון :    
    
 דוא"ל:   
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 במציע ח אדםוכ .3

 ההצעה(: תמס' העובדים הקבועים המועסקים ע"י המציע  )במועד הגש .א
 

  מהם  בתפקידי ניהול
 

 פירוט העובדים בתפקידי ניהול: .ב
 

 

 היקף הכנסות .4

 בתחום ההסעדה הינו:                                          המציעהיקף ההכנסות השנתי הנומינלי )ללא מע"מ( של 
 

 .2012בשנת   ₪                                              -ו  2011בשנת   ₪                                      
 

 .2012 -ו 2011 לשנים מבוקרים כספיים דוחות לצרף המציע על זה תנאי להוכחת
 

וערב  צהרים, בוקר ארוחות של ואספקה בייצור להזמנה, 7.8בסעיף  הסף בתנאי המציע, כמפורט של ניסיונו .5

חות צהריים ליממה, במהלך כל אחת ארו 1,000וכן בייצור של לפחות  2012 -ו 2011, 2010במהלך השנים 

   לעיל.מהשנים המפורטות 

 מעמד מס' תעודת זהות שם מס'

1    

2    

3    

4    

5    

 ארוחת בוקר, צהריים, ערב  מיקום מתן השירותים
 יש למלא כמות מנות ביממה 

פרטי איש הקשר נשוא מתן  שנת מתן השירותים
 השירותים

 
 
 

 בוקר                      ____

 צהרים                   ____

 ____         ערב               

  

 
 
 

 בוקר                      ____

 צהרים                   ____

 ערב                        ____

  

 
 
 

 בוקר                      ____

 צהרים                   ____

 ערב                        ____

  

 בוקר                      ____ 

 ____             צהרים      

 ערב                        ____
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 מטבחים( 3) שלושה לפחות של במקביל בהפעלה להזמנה, 7.9 בסעיף הסף בתנאי כמפורט, ניסיונו של המציע .6

 ניקיון, הגשה בחצר מזון הגשת – לסועדים כולל שירות) אוכל והמספקים מזון לחדרי במקום המבשלים

 2011, 2010כל אחת מהשנים  סועדים לכל הפחות בכל אחד מהם, במהלך 250בהיקף של  (ב"וכיוצ שולחנות

 .2012-ו

 
היקף סועדים בכל  שם הלקוח אצלו ניתן השירות 

 חדר אוכל
 תקופת מתן השירותים

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 ייח:נ טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 שם הלקוח:
  קשר: איש שם

  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון
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 פירוט אנשי המפתח:  .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 להזמנה.   10.1 בסעיףהמפתח המנויים לעיל נדרשים לצרף לתשקיף זה קורות חיים כנדרש  אנשי
 

 בסעיף הסף בתנאי כמפורט, 2012-2003המציע במהלך השנים  מטעם ההסעדה מערך שנות ניסיון מנהל 8 .8

או  זנוניםמ, מטבחים בניהול ,לטבלת התבחינים 1.4להזמנה, ס"ק  18.2להזמנה ובאמת המידה בסעיף  7.10

 מנות ביום. 1,500אוכל שסיפקו לפחות  חדרי

 
 השנים בהם בוצע היקף אספקת מנות ליום שם המעסיק + כתובת וטלפון

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 מעמד מס' תעודת זהות שם מס'

 מנהל מערך ההסעדה   1

 השף הראשי הבשרי   2

 השף הראשי החלבי   3
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ף בסעיף כמפורט בתנאי הס 2005-2012במהלך השנים  המציע מטעם הבשרי הראשי שנות ניסיון של השף 5 .9

לטבלת התבחינים, בניהול מטבח שסיפק  1.5להזמנה, ס"ק  18.2להזמנה, ובאמת המידה בסעיף  7.11

 מנות ביום. 1,500לפחות 

 תאריכי העסקה מספר מנות ליום שם המעסיק + כתובת וטלפון
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

הכלכלה המצורפת  משרד מטעם                    מסוג בחותט מקצוע תעודת השף הראשי הבשרי הינו בעל
 .  להצעתנו

 
 בסעיף הסף בתנאיכמפורט  2005-2012במהלך השנים  המציע מטעם החלבי הראשי שנות ניסיון של השף 5  .10

לטבלת התבחינים, בניהול מטבחים שסיפקו  1.6להזמנה, ס"ק  18.2ובאמת המידה בסעיף  להזמנה, 7.12

 מנות ביום. 1,500לפחות 

 תאריכי העסקה מספר מנות ליום שם המעסיק + כתובת וטלפון
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הכלכלה המצורפת  משרד מטעם                  מסוג טבחות מקצוע תעודת השף הראשי החלבי הינו בעל

 .  להצעתנו
 
 

  :בטבלת התבחינים 4להזמנה, ס"ק  18.2ת בסעיף לקוחות לצורך הוכחת אמת המידה המפורט פירוט .11

 
 הרשעות בפלילים  .12

אם המציע הורשע בשבע השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, למעט בעבירת ה .א

 ן/לאכ תעבורה? 

 בעבירה כאמור? כן/לא אם מכהן במציע נושא משרה שהורשע ה .ב

סמך? אם מתנהלים נגד המציע או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים בבית משפט או בבית דין מוה .ג

 כן/לא 

   במקרה של תשובה חיובית, יש לפרט.

 _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

    __________________________________________________________ 

 

 אצל קשר איש פרטי הלקוח כתובת שם הלקוח
  הלקוח

היקף ארוחות 
הצהריים ביום 

אשר ייצר 
וסיפק המציע 

 אצל הלקוח

תקופת מתן 
 השירותים 

)יש לציין תאריך 
תחילה וסיום 

אספקת 
 השירותים(

 
 
 

 קשר: איש שם 
  תפקיד:
  נייד: טלפון
 ח:ניי טלפון

  

 
 
 

: קשר איש שם 
 : תפקיד
 : נייד טלפון
 :נייח טלפון

  

 
 
 

 קשר: איש שם 
  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 
 
 

 קשר: איש שם 
  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 
 
 

 קשר: איש שם 
  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון

  

 
 
 

 קשר: איש שם 
  תפקיד:
  נייד: טלפון
 נייח: טלפון
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 הצהרות המציע .13

  )ייחתם על ידי מורשי החתימה ובחותמת המציע(:
הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים, וכי כל 

תנו לשם קיום התחייבויותינו אם העובדים, הציוד וכיוצא באלה משאבים, עומדים לרשו

 נזכה במכרז וכי יש בהם כדי להבטיח ביצוע נאות של אספקת השירותים.

 

________________________ 
 חתימה וחותמת המציע  
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 להזמנה 10-'א נספח
 
 
 
 
 

 טופס סודות מסחריים 
 

להציע  להזמנה 16 נו סודות מסחריים ומקצועיים, כמפורט בסעיףלהלן פירוט סעיפי ההצעה המהווים לטענת
 הצעות:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________ 

 
   

 חתימה                 תפקיד                  שם פרטי ומשפחה        

   

 חתימה                תפקיד                  שם פרטי ומשפחה      

   

 תאריך                  חותמת המציע            

 
 
 

 אישור

 

מאשר/ת בזאת כי ביום  הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, אני

_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו 

באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה 

 וחתם עליה בפני. צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל

 
_________________                                                                                _____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                          תאריך                          
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 להזמנה 11-'א נספח
 
 

 פריטי רשות של המציע
 

 מגיש בזה פירוט של פריטי הרשות. [ שם המציעציע ____________________ ]המ
הנני מתחייב, כי פריטי הרשות שיוצעו להלן , הצעות להציע להזמנה 18.2 בהתאם לטבלת אמות המידה בסעיף

, יהיו הפריטים המחייבים אותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות ויהיו זמינים למכירה במערך ההסעדה כל העת
 והכל בכפוף לאישור המזמינה.

 הנחיות למילוי הטופס:
הצעות, כאשר ניתן למלא  להציע להזמנה 18.2 בסעיף בטבלה שלהלן יוצעו מנות / פריטים נוספים כהגדרתן .1

 פריטים נוספים בטבלה:  50עד  –מנות / פריטים נוספים 

על הזכיין ולצידן מחיר מוצע.  הזמנהל  18.2 המציע יציין את הפריטים ו/או המנות, כהגדרתן בסעיף .1.1

להציע מחירים סבירים לפריטי הרשות אשר לא יעלו על המחיר הממוצע לפריט המקובל בשלושת 

 רשתות השיווק הגדולות במשק. 

כל המחירים בטבלאות יהיו כוללים מע"מ וכל מס או פיקדון. אם בעתיד יחול שינוי בשיעור המע"מ, וכל  .1.2

 המחירים יעודכנו בהתאם. מס או פיקדון בהתאמה, 

 מכירתם של פריטי הרשות כפופה לאישור הכנסת. .2

 יש לתת תיאור מדויק ככל האפשר, לכל מנה או פריט , ולפחות את הפרטים הבאים:  .3

עבור כל מנה יש לפרט את המרכיבים המהותיים, תוספות נלוות ואופן הגשת המנה, וכן נפח/ משקל  3.1

 מינימאלי.

 לתת תיאור כללי, שם היצרן, נפח/משקל.עבור כל פריט בודד יש  3.2

 יש ליתן את המחיר המוצע בעמודה הרלוונטית עבור כל מחיר / מנה. 3.3

 

 פריטי רשות מטעם המציע

 פריטים מס"ד
תיאור הפריט )כולל מרכיבים מהותיים, תוספות נלוות, שם 

 היצרן, נפח/משקל המנה וכו'(
 המחיר המוצע בש"ח

1.1     
 

1.2     
 

1.3     
 

1.4     
 

1.5     
 

1.6   
 

1.7   
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 פריטי רשות מטעם המציע

 פריטים מס"ד
תיאור הפריט )כולל מרכיבים מהותיים, תוספות נלוות, שם 

 היצרן, נפח/משקל המנה וכו'(
 המחיר המוצע בש"ח

1.8   
 

1.9   
 

1.10   
 

1.11   
 

1.12   
 

1.13   
 

1.14   
 

1.15   
 

1.16   
 

1.17   
 

1.18   
 

1.19   
 

1.20   
 

1.21   
 

1.22   
 

1.23   
 

1.24   
 

1.25   
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 פריטי רשות מטעם המציע

 פריטים מס"ד
תיאור הפריט )כולל מרכיבים מהותיים, תוספות נלוות, שם 

 היצרן, נפח/משקל המנה וכו'(
 המחיר המוצע בש"ח

1.26   
 

1.27   
 

1.28   
 

1.29   
 

1.30   
 

1.31   
 

1.32   
 

1.33   
 

1.34   
 

1.35   
 

1.36   
 

1.37   
 

1.38   
 

1.39   
 

1.40   
 

1.41   
 

1.42   
 

1.43   
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 פריטי רשות מטעם המציע

 פריטים מס"ד
תיאור הפריט )כולל מרכיבים מהותיים, תוספות נלוות, שם 

 היצרן, נפח/משקל המנה וכו'(
 המחיר המוצע בש"ח

1.44   
 

1.45   
 

1.46   
 

1.47   
 

1.48   
 

1.50   
 

 

 

 

 

 

______________        _______________        _________          ________________ 
 תאריך         חותמת המציע           חתימה               שם      
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 להזמנה 12-'א נספח
 

 לכבוד
 ועדת המכרזים 
 הכנסת, ירושלים

 "המכרז"(להלן: הכנסת ) מערך ההסעדה במשכן תלהפעל 201320/הצעה במכרז מס' הנדון : 
  "המזמינה"( להלן:עבור הכנסת )

 
בשם להגיש  יםם מטה ___________________ מתכבדמיהחתו______ ו __________ ______אני 

הצעה ( כמורשה החתימה של המציע ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו, "המציע"_____________)להלן: 
 כלפי המזמינה כדלקמן: /יםומתחייב /ים, מאשר/יםלמכרז שבנדון וכן מצהיר

 הצהרות והתחייבויות כלליות .1

עבודות כמפורט במסמכי המכרז וה השירותים, לאספקת הטוביןאת הצעת החברה יש בזאת הנני מג .א

ומצהיר שקראתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנתי ואני מסכים 

את שהבנתי לדרישות ולתנאים הכלליים והמיוחדים, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיע בזה, 

 הצעתי ערוכה על פי דרישותיו. וכי  תבצע המכרז, על שלביו ועל שיטת בחירת הזוכה בוהשיטה לפיה מ

הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האפשרות הפיננסית, בידי המציע הציוד, המתקנים, הנני מצהיר כי יש  .ב

המשאבים, כוח אדם מוכשר, מורשה ומנוסה, האמצעים הדרושים והביטוחים המתאימים לביצוע 

כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על מוצהר כי למציע ולעובדיו כן בויותיו כאמור. התחיי

השירותים , מתחייב לספק את הטובין, וכי הוא על פי מסמכי המכרזלביצוע ההתחייבויות פי כל דין 

הנני . ולשמור על קיום הרישיונות, האישורים וההיתרים על חשבונווהעבודות באיכות גבוהה ביותר 

מסיבות  וכל זכות לטענת עיכוב או פיגור או ליקוי אחר בקיום התחייבויותי מציעלא תהיה למצהיר כי 

 כלשהן.

הסמכויות הנתונות למזמינה במסגרת למציע לעיל, ברורות ומובנות  ההצהרותבלי לגרוע מכלליות מ .ג

המציע אצל גורמים המכרז על פי הדין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הסמכות לברר פרטים אודות 

שלישיים, הסמכות לאפשר למציע לתקן פגמים ולהשלים חסרים בהצעתו, הסמכות שלא לבחור זוכה 

כל טענה או דרישה הנובעת מהחלטת המזמינה למציע ולא תהיה , לבטל את המכרז או לצמצמו, במכרז

 כאמור.

אי הבנה או אי ידיעה  כל תביעה, טענה או דרישה המבוססת או נובעת מטעות או למציעלא תהיה  .ד

כלשהי של פרטי ההסכם או תנאיו המיוחדים או המידע החלקי שניתן במסגרת המכרז באשר לנוהל 

 מוותר בזה, מראש, על כל טענות או תביעות או דרישות כאמור. והמציעהמכרז, 

לים את דיני המכרזים הח היטב את הדין הישראלי לרבותכי המציע ובעלי המשרה בו מכירים  מוצהר .ה

 בישראל, ודרישות הרישום והרישוי החלות על המציעים או הזוכים במכרז.

, ובתנאי הסף 1993-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג6עומד בדרישות תקנה  המציעהנני מצהיר כי  .ו

צד לו, או אחרת,  המציע שנקבעו במסמכי המכרז, וכי אין מניעה, לפי כל דין או לפי כל הסכם ש

 .הנובעות מזכייה בו רז ולביצוע כל ההתחייבויותבמכ ולהשתתפות

שניתנו על ידי במסגרת או במצג בהצהרה  ,הנני מתחייב להודיע לכנסת על כל שינוי בעובדה, במצב .ז

וכן על כל שינוי שחל במצב המציע שיש בו כדי להשפיע השפעה מהותית על יכולתו לקיים  ההצעה

בנושאי משרה מקצועיים או , בבעלות או במבנההתחייבויותיו על פי המכרז ובכלל זה שינוי 

אדמיניסטרטיביים בו, מינוי קדם מפרק, מפרק, כונס נכסים, מנהל מיוחד, עריכת הסדר בין המציע 

, מתן צו הקפאת הליכים המתנהלים נגד המציע, הטלת עיקול או פתיחה האו נושי בעלי מניותיולבין 

 מציע. ה בהליכי הוצאה לפועל על נכסים מהותיים של
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כי הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעת מציע במקרה של שינוי שחל במציע אשר המציע יודע  .ח

 ייראה מהותי בעיני הכנסת, בין אם נודע לה על כך על ידי המציע ובין אם נודע לה עליו בדרך אחרת.

 בתנאיםשות כן, בפני משתתפים אחרים, אם הכנסת תידרש לע המציע אני מסכים מראש לגילוי הצעת .ט

  .הצעות להציע להזמנה 22 -ו  16 בסעיפים האמורים

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידי ותעמוד לתוקפה לתקופה  .י

 הקבועה במסמכי המכרז. 

ם בלבד, וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים או אנשי שם המציעמוגשת ב ההצעמוצהר כי ה .יא

רשאי להעסיק מי מהמציעים  יהיהכי לא  למציעאחרים המגישים הצעות למכרז זה. בכלל זה, ידוע 

 האחרים או תאגיד שבשליטתם בביצוע אילו מההתחייבויות במסגרת המכרז.

, לרבות אם לא יצא אל הפועל למכרז ההצעהבכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הוא נושא , כי למציעידוע  .יב

 .או בוטל

על ידי הכנסת ולדאוג לשמירת סודיות כאמור למציע ייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר הנני מתח .יג

 .ו או מי מטעמוגם מצד עובדי

 
   ומידע נדרש כנס ספקים .2

השירותים והעבודות, , , סייר באתר בו יסופקו הטוביןהספקים כנסבנציג המציע השתתף הנני מצהיר כי 

את הרלוונטיים, וקיבל שה אליו, מיקומם של המתקנים והאזורים היטב את תנאי המקום, דרכי הגי הכיר

 על פי מסמכי המכרז.  ההתחייבויותכל ההסברים הדרושים לביצוע 

 
 ערבות  .3

, הנני מצרף ערבות בנקאית כנדרש במסמכי ומסמכיועל פי תנאי המכרז  ההתחייבויותם הבטחת קיום לש

ה הצורך, על ידי המזמינה, על פי התנאים המפורטים , אשר תוחלף על ידי המציע או תמומש, במקרהמכרז

  להציע הצעות. להזמנה 7.14 בסעיף

 
 הצעת מחיר .4

לרבות הוצאות את כל ההוצאות, מוצהר כי ההצעה כוללת . לעיל 7-בנספח א'הצעת המחיר מצ"ב  .א

כל תביעה למציע מוסכם כי לא תהא במילוי ההתחייבויות על פי המכרז. הכרוכות או עקיפות  מיוחדות

  ידיעתם.-או טענה בשל אי הבנת תוכן מסמכי המכרז, תנאי ההסכם או נספחיו, או אי

זכויות לעובדים מתוך כל ההאחריות לתשלום שכר עבודה ושבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר מ .ב

 והצעת המחיר מביאה בחשבון הוצאות אלו. המציע התשלומים שתבצע המזמינה חלה אך ורק על

 

 םלוח זמני .5

להיות מוכן לביצוע העבודה בהתאם למועדים הקבועים במסמכי המכרז ולשלם, מבלי לגרוע מתחייב המציע 

מכל סעד אחר על פי דין, פיצוי מוסכם מראש כמפורט בהסכם ההתקשרות אם לא יסיים את העבודות או 

 לא יספק את השירותים במועד הקבוע לכך.
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 מסמכי ההתקשרות  .6

לחתום על הסכם התקשרות במועד ובמקום המציע , מתחייב יע כהצעה הזוכההצעת המצ תיבחראם 

כי כל המסמכים והנספחים המציע מסכים . ולהצעהשייקבע על ידי המזמינה ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז 

 המצורפים למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה. 

 
 
 
 

 מספר תאגיד: _________________________ שם המציע: _____________
 

 כתובת )לא תא דואר(: _______________________________
 

 מספר פקס: _________________  מספר טלפון: ___________________
 

 חתימת מורשי החתימה וחותמת המציע:  ____________________  תאריך: ________
 
 

 ל הצעה זו: שמות מורשי החתימה החתומים ע
 

 תפקיד במציע : ___________   שם : _________________   ת.ז. : _____________

 תפקיד במציע : ___________   שם : _________________   ת.ז. : _____________
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  13 -נספח א' 
 
 

 2011 -דיני העבודה התשע"ב  עלות שכר מעביד בהתאם להוראות החוק להגברת אכיפת –נספח תמחירי 
 

 לשעה. ₪השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ_____ 
 עלות השכר למעביד עבור שעת עבודה לא תפחת מסכומם של מרכיבי השכר לשעת עבודה כלהלן:

 

 הערות סכום מינימלי בש"ח 

 שכר יסוד

 

 

 חופשה

(3.81%) 

 

  

 

 תוספת ותק

 

 

 חגים

(3.43%) 

 

 

 

 הבראה

 

 

 

 פנסיה

(6%) 

 
החל ממועד החתימה על ההסכם יבטח הזכיין את 

עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו 

לפי חוק  ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה ההרחבה 

 6938, 6302)י.פ.  1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז

(27.9.11.)) 

 פיצויים

(6%) 

 

 

 ביטוח לאומי
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 הערות סכום מינימלי בש"ח 

 יעות נס

 

 

הפרשות לגמל עבור 

 החזר הוצאות

(5%) 

 

 

 מחלה

 

 

 סה"כ

 

 

 

הצעתנו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים 
 במסגרת המכרז.

 
 
 
 

 :2013ולראייה באתי על החתום, היום _______ לחודש _________ 
 
 
 
 

   ______________                                                                     ________________ 
 חותמת + חתימה                    שם המציע            
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 הסכם התקשרות –נספח ב' 

 הסכם

 2014__________שנת  לחודש___________  ביום בירושלים ונחתם שנערך

 
 בין
 

 הכנסת
 ישראל מדינת בשם

 המנהל הכללי וחשב הכנסת-באמצעות
 שכתובתה לצורך הסכם זה היא:

 91950גבעת רם, ירושלים 
 02-5660363פקס: 

 )להלן "הכנסת" או "המזמינה"(

 מצד אחד;

 

 לבין

 .פ __________ח_________________ 

 החתימה מטעמה: מורשי באמצעות

 _____ת.ז __________________

 .ז ___________ת____________ 

 _____________________ שכתובתה

 _____________ טלפון

 _______________פקס

 (""הספק או )להלן: "הזכיין"

 מצד שני ;

 

לנוחות עובדיה ואורחיה במתקנים ברחבי  הסעדה שירותי לה יסופקו כי מעוניינת והכנסת :הואיל
 מספר(, ולשם כך פרסמה את מכרז השירותים""" או שרותי הסעדהן: "משכן הכנסת )להל

 "(; המכרזלהפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת )להלן: " 20/2013

והזכיין הינו בעל עסק עצמאי למתן שירותי הסעדה, והזכיין מצהיר כי הינו בעל מומחיות  והואיל:
דם הביצועי הנדרשים וכי יש בתחום זה, וכי הוא בעל האמצעים, הידע, היכולת וכוח הא

 בידיו את כל ההיתרים על פי כל דין לשם מתן השירותים על פי מסמכי המכרז והסכם זה; 

 והזכיין הגיש הצעה במכרז, וועדת המכרזים של הכנסת בחרה בהצעתו כזוכה במכרז; והואיל:

 

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוצהר, הוסכם לפיכך
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 נספחיםו פרשנות, הגדרות ,כללי .1

להזמנה להציע הצעות או  1א' בנספחלכל המונחים וההוראות בהסכם זה תהא המשמעות הנתונה להם  .1.1
בכרך התפעול, אלא אם נאמר במפורש כי נתונה למונח ולהוראה כלשהו פרשנות שונה, או אלא אם 
יין עולה אחרת מהקשר הדברים, ובכל מקרה של סתירה בין משמעות המונחים וההוראות בהצעת הזכ

 והסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה, אלא אם כן נקבע בהסכם זה במפורש אחרת.
 המבוא  להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.2
מסמכי המכרז והצעת הזכיין, וכן הנספחים המצורפים להסכם זה על כל הכלול ו/או האמור ו/או  .1.3

 כם זה.המצוין ו/או המסומן בהם, מהווים חלק בלתי נפרד מהס
פרשנות ההסכם תעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של המכרז בצורה  .1.4

 המלאה ביותר.
כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי התמצאות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות  .1.5

 התניות בהסכם.
 משמע וההפך.האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה  .1.6
הפניות לעמודים במסגרת מסמכי המכרז נעשו לצרכי נוחות בלבד, אין לעשות בהן שימוש לצורך  .1.7

 פרשנות ובכל מקרה יגבר מספר הנספח ולא מספר העמוד בו הוא ממוקם. 
 צרופות להסכם:  .1.8

הצעת הזכיין במכרז ובכלל זה הצעת המחיר המלאה של המציע כפי   – 1-נספח ב' .1.8.1
 המזמינה. שאושרה על ידי

 התחייבות חתומה של הזכיין לשמירת סודיות.  – 2-נספח ב' .1.8.2
 התחייבות חתומה של הזכיין למניעת ניגוד עניינים.  -3-נספח ב' .1.8.3
 נוסח ערבות הסכם. – 4-נספח ב' .1.8.4
 דוגמא לאישור רואה חשבון בדבר קיום הוראות לגבי העסקת עובדים.  – 5-נספח ב' .1.8.5
 שבון בדבר דוחות מכירה.דוגמא לאישור רואה ח  – 6-נספח ב' .1.8.6
 אישור על עריכת ביטוחים.  - 7-נספח ב' .1.8.7
 פיצויים מוסכמים.  – 8-נספח ב' .1.8.8

 רשימת חיקוקים על פי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני  – 9-נספח ב' .1.8.9
 .2011 –העבודה התשע"ב 

  הזכיין הצהרות .2

 הזכיין מצהיר, מציג, מאשר ומתחייב בפני המזמינה כדלקמן: 

ועל על כלל המשמעויות הייחודית הכרוכות בכך ו/או הנובעות מכך, ידוע לו שהכנסת מהווה סמל כי  .2.1
הזכיין להקפיד ולשמור על רמות השירות הנדרשות ועל התנהגות הולמת של כוח האדם מטעמו, והכל 

 .כמפורט בכרך התפעול
אישור מתאים מאת הרשויות הזכיין מצהיר בזאת, כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור לכנסת  .2.2

 השלטוניות,  מדי כל שנה. 
הזכיין מתחייב למסור לכנסת, מעת לעת, כפי שיידרש, ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני  .2.3

תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, או רואה חשבון, או יועץ מס מוסמך בהתאם 
 .1976–, התשל"ולהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים

כי הינו בעל הרקע המקצועי המתאים, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון, האמצעים והמשאבים,  .2.4
הביטוחים, כוח האדם המתאים והמיומן, באיכות ובהיקף הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם 

 זה ונספחיו במלואם, ברמה מקצועית ובמיומנות גבוהה. 
סוג שהוא לקיים את כלל התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין אם מניעה שבדין או כי אין מניעה מכל  .2.5

 מניעה על פי הסכם כלשהו, או כל מניעה אחרת.
כי הזכיין הינו שותפות או חברה מאוגדת, הרשומה ופועלת כדין, ובעלת כושר פירעון; כי ההתקשרות  .2.6

דות שלה וכי כל הפרטים וההצהרות בהסכם זה נעשית בסמכות ומאושרת כנדרש על פי מסמכי ההתאג
אשר צוינו בהצעה בנוגע לזהותו, אישורים שבידו )לרבות הסמכות, רישיונות ותקנים( ליכולתו, כישוריו 

 וניסיונו הקודם, הינם נכונים.
פי כל דין -כי הוא ואנשי צוותו הינם בעלי כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות והאישורים הנדרשים על .2.7

פי הסכם זה, וכי הרישיונות ההיתרים והאישורים -שות, לצורך ביצוע התחייבויותיו עלידי כל ר-ועל
 הנ"ל יהיו בתוקף במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה. 

הזכיין מצהיר כי בדק את מתקני ההסעדה, את תכניותיהם ואת ציודם ומצאם מתאימים לשימושו  .2.8
ידו בהצעת -התאם למחירים שהוצעו עללשם הפעלת השירותים על פי תנאי הסכם זה ונספחיו וב
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אשר צורפה על ידו במסגרת הצעתו ואשר אושרו על ידי המזמינה, וכעת מצורפת כשהיא מלאה  המחיר
 ומאושרת להסכם זה כחלק בלתי נפרד מההסכם.

כי ידוע לו כי מתקני ההסעדה הינם מקום מפגש והתוודעות מרכזי בכנסת ולפיכך, מהווים מתקני  .2.9
ראוה ייצוגי" ומכך מתחייבת שמירה קפדנית על איכות ורמת שירות ברמה הגבוהה  ההסעדה "חלון

 ביותר.
ידוע לו כי אופי הפעילות בכנסת מתאפיין בתנודתיות רבה בכמות הלקוחות; כי עשויות לחול תנודות  .2.10

שות ה', חופ-ד'( ובין יתר ימות השנה )ימים א' ו-קיצוניות בכמות הסועדים בין ימי הכנסים )ימים ב'
ופגרות(; כי שעות הפעילות של הכנסת עשויות להשתנות מעת לעת באופן בלתי צפוי, להתארך מעבר 
לרגיל או להתקיים בימים ובשעות שבהם בדרך כלל אינה מתקיימת פעילות כאמור, לרבות שעות 
הלילה המאוחרות; כי שעות פעילות מליאת הכנסת, המשפיעה במישרין על הוראות ההפעלה של 

תי ההסעדה קשות לצפייה מראש ועשויות להשתנות מעת לעת, לרבות שינוי מועדי תחילת הישיבה שירו
וסיומה, קיום ישיבות מליאה מיוחדת בתקופת פגרה, והיקף באי הבית הנוכחים במהלך הישיבה; כי 
יתכנו פגרות בלתי מתוכננות בשל פיזור הכנסת ו/או החלטה על הקדמת בחירות וכי כל אלה עשויים 
 להשפיע באופן ישיר על אופן הפעלת מתקני ההסעדה ואספקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה. 

כי ידוע לו כי השירותים נושא מכרז זה הינם בעלי חשיבות עליונה עבור הכנסת, ושכל תקלה, עיכוב  .2.11
רותי באספקתם או אי הקפדה על רמות השירות הנדרשות וטיבן עלולים לגרום לכנסת ו/או לצורכי שי

 ההסעדה בכנסת, לנזקים ניכרים.
 בהסכם זה על סמך הצהרותיו בסעיף זה ובהצעתו. עימו מתקשרתכי ידוע לו שהכנסת  .2.12

  ההתקשרות מהות .3

יפעיל את  נשוא הסכם זה ומתחייב כי השירותיםלכנסת את  לספק ההתקשרותמתחייב בתקופת  הזכיין
עות רצונה המוחלטת של הכנסת, וימלא לצורך לשבי ויספק את השירותים בהתאם להסכם,מתקני ההסעדה 

 .התפעול כרךזה ולהוראות  להסכם בהתאםהכנסת  יאחרי כל הוראות נציג כך

  ההסכם תקופת .4

)מועד תחילת תקופת  2014במרץ  1מיום חודשים(  24הסכם זה יהיה בתוקף לתקופה של שנתיים ) .4.1
  "(.ם הראשונהתקופת ההסכ" -)להלן  2016בפברואר  29 ליוםועד  ההיערכות(

האריך את תוקף ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופה נוספת או שמורה האופציה ל למזמינה .4.2
תקופות " -בנות שנה אחת או פחות, אשר לא יעלו על שלוש שנים בסך הכל. )להלן לתקופות נוספות 

ים. הודעה "(. בתקופת ההסכם המוארכת יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המחייבההסכם המוארכת
ימים לפני  45על החלטתה של הכנסת להאריך את תקופת ההסכם כאמור, תימסר לזכיין, ככל האפשר, 

 מועד סיום ההתקשרות.
מובהר ומוסכם על הצדדים כי, ככל שמועד תום תקופת ההתקשרות )בין אם במסגרת תקופת ההסכם  .4.3

לעיל(  4.2 -ו 4.1 תם בסעיפיםהראשונה ובין אם במסגרת אחת מתקופות ההתקשרות המוארכת כהגדר
יחול במהלך מושב הכנסת, תהא בידי הכנסת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות כך שהיא תסתיים 

 במהלך הפגרה שלאחר מכן, במועד שתקבע הכנסת. 

 הזכייןשל  כלליות התחייבויות .5

 הזכיין מתחייב בזאת:
במסירות ברמה גבוהה, העולה בקנה אחד לפעול במתן השירותים במומחיות, במקצועיות, בשקידה ו .5.1

עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בענף ההסעדה. הזכיין מתחייב לבצע את השירותים 
באמצעות עובדי הזכיין ו/או נציגיו בעלי יכולת מקצועית גבוהה, מיומנות וניסיון הנדרשים לצורך מתן 

 השירותים בהתאם להוראות הסכם זה וכרך התפעול. 
ע ולספק כקבלן עצמאי את השירותים נושא ההסכם, ובכלל זה אספקת המצרכים, הכנת הארוחות לבצ .5.2

 וכןוהגשתן בחדרי האוכל. הכל בהתאם להוראות ההפעלה המפורטות בכרך התפעול ובמסמכי המכרז, 
 .לעת מעת שיינתנו כפי הכנסת ולנהלי להנחיות בהתאם

 לכך קיבל אם אלא, בכנסת הנמצא במטבח שלא שהוכן או שבושל מזון הכנסת למשכן להכניס לא .5.3
 י. הארוחות על מרכיביהן השונים יוכנו במטבחהכנסת ינציג או הכנסת מאת ובכתב מראש אישור

 בכרך התפעול. כמפורט והכלהמצוי במשכן הכנסת, תוך הקפדה על דרישות האיכות והמבחר  זכייןה
 קפדה על איכות המזון, טעמו וצורת הגשתו. כל שירותי ההסעדה יינתנו במקצועיות מרבית, תוך ה כי .5.4
פי תהליכי הייצור המקובלים על ידי שירות -המפורטות בכרך התפעול ועלההנחיות  כללעל פי  לפעול .5.5

 המזון של משרד הבריאות. 
 לפעול על פי נהלי ורמות השירות, נהלי התחזוקה והניקיון המפורטים בכרך התפעול. .5.6
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ישתמש הזכיין במוצרי מזון טריים, איכותיים, נקיים, אשר נרכשו  ידיו,-לשם הכנת המזון הנמכר על .5.7
 ממקורות מוסדרים הנתונים לפיקוח הרשויות המוסמכות בלבד.

 לשמור על ניקיון מתקני מערך ההסעדה, המטבח והציוד במשך כל זמן הפעלתם. .5.8
וצרים לפעול בהתאם לכללי השמירה על איכות הסביבה, לרבות שימוש במוצרים רב פעמיים ומ .5.9

 הניתנים למחזור, מחזור הפסולת, בכלל זה מיכלי משקה וכיו"ב והכל כמפורט בכרך התפעול.
 להציג במקום בולט בחדרי האוכל השונים את האישורים הבאים של הרשויות המוסמכות: .5.10

 רישיון עסק להפעלת מתקני ההסעדה, או רישיון זמני.  .5.10.1
 להזמנה להציע הצעות.  2-א' פחכנסאישור המעיד על כשרות למהדרין בנוסח המצורף  .5.10.2

 להקפיד על התייחסות מכובדת, לבבית ועניינית במתן השירות לציבור הסועדים. .5.11
 להשתמש במתקני ההסעדה לצורך מילוי התחייבויותיו בהסכם זה בלבד. .5.12
חל איסור על הזכיין לבצע כל שינוי במבנה, בציוד ובמתקנים של הכנסת, לא להוסיף עליהם ולא לגרוע  .5.13

לא באישור הכנסת, מראש ובכתב. מובהר ומוסכם, כי כל שינוי שיבצע הזכיין במבנים, בציוד או מהם א
במתקנים של הכנסת בין אם נעשה בהסכמת הכנסת ובין אם לאו, ייחשב רכוש הכנסת ויהיה בחזקתה 

 הבלעדית לכל דבר ועניין.
 עניינים ניגודהעדר  .5.14

יצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא מצהיר ומאשר, כי התקשרותו בהסכם זה וב הזכיין .5.14.1
תעמיד את הזכיין או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויות הזכיין 
על פי הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של הזכיין, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר 

צא באלה; וכי אם קיים חשש הנובע ממצבו של הזכיין, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו, וכל כיו
 כאמור, הצהיר עליו במפורש ובאורח בולט במסגרת ההצעה. 

 ובמעמד במועד, רשאית הכנסת תהא, כאמור עניינים לניגוד חשש קיום על הזכיין הצהיר .5.14.2
 על להטיל, הזכיין עם להתקשר, כאמור חשש בשל, מניעה אין לדעתה אם, זה הסכם חתימת
 להסכם יצורף אשר בנספח יפורטו אשר, זה בהסכם הקבועות להא על נוספות מגבלות הזכיין
 .לנסיבות בהתאם, חתימתו במועד

ידו על התחייבות להעדר ניגוד עניינים -מתחייב להחתים את כלל המועסקים על הזכיין .5.14.3
, ולהעביר לידי הכנסת את כלל הטפסים חתומים בסמוך 3-ב' בנספחבנוסח זהה לאמור 

 ת כל עובד חדש המצטרף לעבודה במהלך תקופת ההתקשרות.למועד חתימת ההסכם, לרבו
הזכיין מתחייב כי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך הזכיין מיד  .5.14.4

לכנסת בכתב, והכנסת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור, 
עולת הזכיין בכנסת וזאת, כל עוד לא לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פ

 יוסר החשש האמור על ידי הזכיין.
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הזכיין על פי הסכם זה, הזכיין מתחייב בזה לא לתת  .5.14.5

לכל צד שלישי, לרבות לקבלנים אחרים של הכנסת או למי מטעמם, כל שירות או מידע בקשר 
או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת לשירותי המזון הניתנים לכנסת ו/

במישרין או בעקיפין לשירותיו על פי הסכם זה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש 
בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים מטעם הכנסת החלים עליו במפורש מתוקף 

 ראש ובכתב.התקשרות זו , ועל פי הסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של הכנסת מ
מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של הכנסת להביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה שבו  .5.14.6

ייוודע לכנסת בין באמצעות הזכיין ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול דעתה של 
הכנסת, מעמידות את הזכיין במצב שבו יהיה מצוי או עלול להימצא בניגוד עניינים, או חשש 

יינים, בהקשר למתן שירותיו על פי הסכם זה, תהא המזמינה רשאית להביא הסכם לניגוד ענ
ימים מראש, ובמקרה זה לא תהא לזכיין כל טענה, דרישה  7זה לידי סיום בהודעה לזכיין של 

 או תביעה כלפי הכנסת בקשר לכך.  

  והתחייבויותיו טרם תחילת תקופת ההפעלה הזכיין הערכות .6

לצורך היערכותו לקראת הפעלת מערך  ,ימים 30 קופת היערכות, אשר תמנהלרשות הזכיין תוקצה ת .6.1
  לכל המאוחר. 2014 מרץב 31וזאת עד ליום  ההסעדה

מיד בתום תקופת ההיערכות, ולא יאוחר בכנסת  ההסעדהאת שירותי הפעלה מלאה להפעיל  על הזכיין .6.2
 "( .ההפעלהתקופת מועד תחילת )להלן: " 2014באפריל  1מיום 

את מתקני ההסעדה  בורייםללמוד ולהכיר על  זכיין, מתחייב הההפעלהתקופת ועד תחילת מעד ל .6.3
שבתחום אחריותו, לרבות ביצוע סיורים במתקנים ככל שיידרש, וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות 

, לרבות הבאת הציוד הנדרש לעיל הנקוב במועד מלא באופן השירותים לאספקת היערכותו ורךלצ
ידיו בכנסת לצורך בידוק בטחוני, בדיקה מקדמית של ציוד -נתוני העובדים שיועסקו על , הגשתמטעמו

הכנסת ושל כל מתקני ההסעדה על מנת לוודא שהם מוכנים ומתאימים לאספקת שירותי הסעדה 
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מלאים וכל הפעולות המקדמיות הנדרשות להפעלת מערך ההסעדה לפי שיקול דעתו של הזכיין 
 . ההפעלה תחילת במועדפי כרך התפעול, על מנת לעמוד והפעולות הנדרשות על 

האמור לעיל, יהיו עובדיו ערוכים ומוכנים מתחייב כי במועד תחילת הפעלת מערך ההסעדה  הזכיין .6.4
 וההדרכות הדרושות.  תלמתן השירותים למזמינה, לרבות הכרת מתקני ההסעדה ומעבר ההכשרו

, התפעול בכרך הנדרשות הפעולות כלל אתלבצע  זכיין, אחראי התקופת ההפעלה תחילת למועד עד .6.5
 : תקופת ההפעלהלתחילת  כתנאי, הבאות הפעולות, אך לא רק, ולרבות
להפעלת מערך שירותי ההסעדה במשכן הכנסת לידי  זמני עסק רישיון או עסק רישיון המצאת .6.5.1

 ;המזמינה
זמנה להציע לה 2-נספח א'להלן ובנוסח  11המצאת תעודת כשרות בהתאם להוראות סעיף  .6.5.2

 הצעות, לידי המזמינה;
 ;הזכיין של לשימושו שניתן הכנסת ציוד על חתימה .6.5.3
  כרך התפעול ומסמכי המכרז; פי עלכל הציוד הנדרש  הבאת .6.5.4
במתן השירותים, וזאת, לצורך תחקיר  הזכיין את ישמשו אשר העובדים רשימת העברת .6.5.5

 הכל כמפורט בכרך התפעול;בתקן המינימלי הנדרש במכרז ו זכייןבטחוני ובדיקת עמידת ה
 ;כשרות ובדיקת כניסה אישור מתן לצורך, הזכיין את שישמשו הספקים רשימת העברת .6.5.6
 ; אנשי המפתח המצאת אישורים ותעודות מקצוע של עובדי הזכיין ובכלל זה .6.5.7
 בהתאם לנוסח סודיות והצהרת 3-נספח ב'על פי נוסח  עניינים ניגוד להעדר הצהרההמצאת  .6.5.8

 להלן; 32וסעיף  5.14רט בסעיפים כמפו 2-נספח ב'
 לידי המזמינה; 7-נספח ב'המצאת אישור על עריכת ביטוחים בנוסח  .6.5.9
 הצגת תפריטים ולוחות מחירונים לאישור, ככל שאלה טרם אושרו סופית על ידי המזמינה;  .6.5.10

ל הוראה נציגי הכנסת יהיו רשאים ליתן לזכיין כהכנסת.  יתלווה בנציגלמתקני ההסעדה  כניסת הזכיין .6.6
 בנוגע להפעלת חדרי האוכל והמתקנים, והזכיין מתחייב להישמע להוראותיהם.

  הכנסת נציגי .7

נציג הכנסת ובעלי תפקידים שיוסמכו לכך על ידי הכנסת, יהיו מוסמכים ליתן לזכיין הוראות והנחיות  .7.1
בכל הנוגע למתן פיו, וכן הוראות והנחיות -בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה ולקיום התחייבויותיו על

"(. הזכיין מתחייב לבצע הוראות נציגי הכנסתשירותי ההסעדה והפעלת מתקני ההסעדה )להלן: "
והנחיות אלה במקום ובמועד שנקבע לכך על ידי נציגי הכנסת. מובהר כי הכנסת רשאית למנות מספר 

ם זה. בין היתר, נציגים ולהגדיר לפי שיקול דעתה את חלוקת הסמכויות ביניהם לעניין ביצוע הסכ
הנציגים שימונו כאמור, יהיו אמונים על תהליכי בקרה ופיקוח לקיום התחייבויות הזכיין על פי הסכם 

 זה וכמפורט בכרך התפעול.
נציגי הכנסת ימסרו הערותיהם והנחיותיהם באופן המוגדר לכך בכרך התפעול, למנהל מערך ההסעדה  .7.2

הזכיין כל הוראה המתחייבת, לצורך ביצוע הנחיות אלה  מטעם הזכיין, ויהיה על המנהל ליתן לעובדי
-ולשם תיקון הליקויים. המנהל ישמש איש הקשר בין הזכיין לבין הכנסת, וכל הוראה שנמסרה לו על

פה ובין בכתב, תיחשב כאילו נמסרה לזכיין עצמו. במקרה שמנהל מערך -ידי נציגי הכנסת, בין בעל
 נציגי הכנסת ליתן הוראות לסגן מנהל מערך ההסעדה. ההסעדה לא נכח בכנסת, יהיו רשאים 

בכנסת יהיו נוכחים במערך ההסעדה מנהל  בכל שעות פעילות מתקני ההסעדהמובהר ומוסכם בזה כי  .7.3
 מערך ההסעדה ו/או סגן מנהל מערך ההסעדה.

המכרז נציגי הכנסת לא יהיו מוסמכים לתת הוראות ו/או הנחיות בכל הנוגע לשינויים בהוראות מסמכי  .7.4
ו/או הסכם זה, לרבות התמורה הכספית על פיו, וכן למתן הסכמת הכנסת להסבת זכויות ולעניין זה 
יחייב את הכנסת רק מסמך בכתב, חתום על ידי מנכ"ל הכנסת וחשב הכנסת או שני מורשי חתימה 

חתימה ידי מורשי -ידי הכנסת )שתי חתימות(. מובהר כי רק מסמך חתום על-אחרים שהוסמכו לכך על
כאמור יחייב את הכנסת בכל הנוגע להתחייבויות כספיות שאינן כלולות במפורש בהסכם זה לרבות 

 ידי הזכיין וכיוצא באלה.-הזמנת אירועים, מימון שירותים באספקת מוצרים על
על אף האמור לעיל, הכנסת תמסור לזכיין רשימה של מורשים להזמנות של שירותי כיבוד כאמור בפרק  .7.5

. חתימתו של מורשה להזמנת שירותי כיבוד תחייב את הכנסת בכל הנוגע ההסעדה מתקני תפעולו ארגון
 להזמנת הכיבוד. 

 נציג": להלן) מר קובי סעדון: הנו פיו על וההוראות ההנחיות כל ולקבלת זה הסכם לצורכי הזכיין נציג .7.6
 (."ההסעדה מערך מנהל" או "הזכיין

 ופיקוח ביקורת .8

ים לפקח ולבקר אחר התנהלות הזכיין בביצוע השירותים על פי הסכם זה וכרך נציגי הכנסת יהיו רשא .8.1
התפעול, תוך הקפדה על כלל ההוראות וההנחיות מכוחם ומכוח הוראות כל דין. מובהר, כי אין בפיקוח 
שיבוצע על ידי נציגי הכנסת או מי שהוסמך לכך מטעמה כדי להטיל על הכנסת או מי שהוסמך לכך 
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כל שהיא כלפי הזכיין או כלפי צד ג' בקשר למעשיו או מחדליו של הזכיין ואין בו כדי מטעמה אחריות 
 לשחרר את הזכיין מהתחייבויותיו ומאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

נציגי הכנסת, או מי מטעמה, יהיו רשאים לבקר במתקני ההסעדה בכל עת וללא הודעה מראש, והזכיין  .8.2
 נציגי הכנסת בכל הוראה ו/או הנחיה שתינתן על ידם.מתחייב לשתף פעולה עם 

 בטיחות .8.3
הזכיין יהא האחראי הבלעדי לבטיחותם של עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירות ו/או  .8.3.1

בביצוע העבודות נושא השירותים על פי הסכם זה, והוא מתחייב לספק ולהעמיד לרשות עובדיו 
ודה עם כל האמצעים וכלי העזר הנדרשים על פי ו/או המועסקים על ידו, סביבה בטוחה לעב

דין, ו/או נקיטת אמצעי זהירות סבירה לשמירת בטיחותם. בנוסף, מתחייב הזכיין לפקח 
ולדאוג לכך כי עובדיו ו/או המועסקים על ידו משתמשים הלכה למעשה בבצעם את העבודות 

 באמצעים ובכלי העזר הנ"ל. 
הנחיות לבישול לפעול על פי הנחיות הבטיחות בפרק מבלי לגרוע באמור לעיל, על הזכיין  .8.3.2

 , לכרך התפעול.כוח אדם ובפרק והפעלת המטבחים
 מטרדים מניעת .8.4

על הזכיין להקפיד למנוע כל מטרד במהלך הפעלת מערך ההסעדה של הכנסת, ובכלל זה ריחות בישול 
 ג שהוא.  וכן למנוע רעשים, זיהום אויר ומטרדים אחרים מכל סו וריחות נלווים אחרים

 ופרסומת פרסום .8.5
, אות, מודעה, ציור, קישוט או כל שלט או סימן להתקין, לקבע, להציגחל איסור על הזכיין  .8.5.1

 ובכתב מראש בהסכמה שלא, הכנסת במשכן אחר מקום בכל או, בחדרי האוכלפרסום אחר 
 .הכנסת מנציג

 שימוש כל אולם, וןבמזנ הנמכרים המוצרים את למתג הזכיין רשאי, לעיל באמור לפגוע מבלי .8.5.2
 יהכנסת מראש ובכתב. מובהר, כי נציג נציגי אישור לאחר רק יעשה מיתוג או פרסום במוצרי

לסרב לפרסום או מיתוג כאמור, בין בכלל ובין במקומות או באירועים  םהכנסת רשאי
 מסוימים. 

  המנהל מטעם הזכיין .9

סגן מנהל אחד  לפחותסעדה בכנסת ומנהל אחד למערך הה לפחות הזכיין ימנה הנהלה מטעמו שתכלול .9.1
למערך ההסעדה בכנסת, בהעדר מנהל מערך ההסעדה, סגן המנהל יהיה בעל סמכויות מנהל מערך 

 ההסעדה, בכפוף לקבלת אישור לכך מהמזמינה.
המנהל ו/או סגן מנהל מערך ההסעדה ישגיחו במהלך כל שעות הפעלת שירותי ההסעדה על קיום  .9.2

ן ויהיו אחראיים אל מול נציגי הכנסת על טיפול בתלונות, ככל שיהיו כאלה, התחייבויות הזכיין במלוא
 .התפעול ועל תיקון כל ליקוי, או הוראה כמפורט בכרך

  הפעילות שעות .10

ארגון ותפעול מתקני במועדי הפעילות המפורטים בפרק מתחייב להפעיל את מתקני ההסעדה  הזכיין .10.1
 , בכרך התפעול. ההסעדה

להעניק את  ר בזה כי שירותי ההסעדה בכנסת מחייבים גמישות ועל הזכייןלמען הסר ספק מובה .10.2
 אופי הפעילות בכנסת. בהתאם לצרכי הכנסת ולקוחותיהם וכן לשירותיו 

את מתקני ההסעדה, כולם או חלקם, בימים ובשעות נוספות על אלה שהוגדרו רשאי להפעיל  הזכיין .10.3
בכפוף להוראות כל דין, ולאחר שקיבל את הסכמת  בכרך התפעול,ארגון ותפעול מתקני ההסעדה בפרק 

 הכנסת מראש ובכתב.

 כשרות .11

יספק את השירותים על טהרות הכשרות למהדרין, כפי שמקובלת ברבנות  הזכיין ( משגיחים2)על שני  .11.1
ידי -לישראל ופיקוח ההכשר יבוצע עלידי הרבנות הראשית -ירושלים מהדרין. תעודת הכשרות תנופק על

וסמך מטעם הרבנות הראשית. בנוסף, יחזיק הזכיין על חשבונו משגיחי כשרות במתקני רב הכנסת, המ
יובהר כי הספק רשאי, בהתאם לשיקול . ההסעדה בהתאם לדרישת הרבנות ירושלים, אשר עומדת כיום

 דעתו, להעסיק משגיח כשרות שלישי לצורך עבודה בשעות חריגות.
רה לו הזכות להיכנס לכל מתקני ההסעדה ולהעיר כל רב הכנסת הינו הממונה על הכשרות ותהא שמו .11.2

 הערה באשר לאופן שמירת הכשרות. 
 למען הסר ספק מובהר בזה כי דין הערת משגיח הכנסת הנה כדין הערת הרבנות הראשית לישראל. .11.3
הזכיין מתחייב לעמוד בכל דרישות הנובעות מההכשר למהדרין, כפי שיורה עליהן רב הכנסת. כל מוצרי  .11.4

ידי רבנות ירושלים  וכשרים -שיוכנסו לכנסת, חייבים להיות מאושרים מבחינת כשרותם עלהמזון 
 למהדרין. 
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. על אף האמור, ייתכן שהזכיין יידרש להפעיל הפסח בחג סגור יהיה ההסעדה מערך כי בזאת מובהר .11.5
 את מערך ההסעדה, וזאת בכפוף להודעה מוקדמת של המזמינה שתאפשר לזכיין זמן סביר להיערך

וזאת , בהכשרת המטבחבמקרה זה יהא הזכיין זכאי לעלויות הישירות הכרוכות להכשרת המערך. 
  .בכפוף להצגת אישורים, אסמכתאות וחשבוניות לאישור סכום העלויות כאמור

בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הזכיין לפעול על פי הנחיות רב הכנסת בכל האמור בשנת שמיטה  .11.6
ומאשר כי לקח בחשבון במסגרת הצעתו את כל העלויות הנוספות הכרוכות והליכותיה. הזכיין מצהיר 

באספקת מוצרים כשרים למהדרין, על פי דרישות הכשרות המתחייבות בהסכם זה, לרבות בשנת 
  שמיטה, וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

 והיגיינה ניקיון .12

יינה המפורטות בכרך התפעול. כמו כן, הזכיין הזכיין מתחייב לקיים את כל דרישות הניקיון וההיג .12.1
מתחייב לשמור על מתקני ההסעדה נקיים, על פי כל הדרישות המחייבות של משרד הבריאות בהתאם 

 זה ולפעול בהתאם לנהלי התחזוקה והניקיון המפורטים בכרך התפעול.   12לאמור בסעיף 

הזכיין ועל חשבונו ויהיו תואמים את  החומרים והכלים לניקוי חדרי האוכל והציוד יסופקו ע"י .12.2
דרישות משרד הבריאות. נציגי הכנסת רשאים, במידה שרמת ניקיון ציוד המטבח ו/או אחד או יותר 
מחדרי האוכל המופעלים ע"י הזכיין אינה מספקת, לדרוש מהזכיין ביצוע הניקיון בשנית ביתר 

 הקפדה והזכיין מתחייב לבצע הוראה זו ללא דיחוי.

או שלא ניקה ברמה הדרושה, תהא  12.2ע הזכיין להוראות נציגי הכנסת כאמור בסעיף לא נשמ .12.3
הכנסת רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולאחר מתן התראה של יום עבודה אחד, לבצע 

 15%בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ניקיון באזור הבלתי מטופל, על חשבונו של הזכיין ובתוספת 
סכמות. למען הסר ספק מובהר, כי אם היה הניקיון כרוך בסגירת אחד מחדרי כהוצאות טיפול מו

 זכאי לכל פיצוי או הוצאה מהכנסת. הזכיין יהיה לא, םאו חלק האוכל והפסקת פעילותם, כולם

לכרך התפעול, על הזכיין להפעיל את  ניקיון הניקיון החלות על הזכיין בפרקלפגוע בהנחיות  מבלי .12.4
 ם להוראת הדין והנחיות הרשויות המוסמכות לרבות משרד הבריאות. שירותי ההסעדה בהתא

  מזון ובדיקות במזון בטיחות .13

לכרך  הנחיות לבישול והפעלת המטבחיםעל הזכיין לקיים בקפידה את ההנחיות האמורות בפרק  .13.1
 התפעול בכל הנוגע לבטיחות במזון.  

גי הכנסת ו/או בודק מוסמך של הזכיין מתחייב לבצע כל הוראה והנחייה שתימסר לו מטעם נצי .13.2
 הכנסת בכל הנוגע לבדיקות ככל שיידרשו לבטיחות המזון.

 3לכרך התפעול, במידה ובוצעו  הנחיות לבישול והפעלת המטבחים מבלי לגרוע מן האמור בפרק .13.3
בדיקות חוזרות שלא הניבו תוצאה תקינה, ומבלי לפגוע בזכויות העומדות לכנסת על פי כל דין, הרי 

 כנסת רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי. שתהא ה
פי הוראות סעיף -מצא נציג הכנסת כי הזכיין אינו ממלא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .13.4

זה, או נמצאו בדיקות לא תקינות, יורה הוא לזכיין על נקיטת צעדים מידיים למניעת נזק בריאותי  13
רות מזון הכולל מרכיבים שנמצאו לא תקינים. בנוסף, לקהל הסועדים, ובכלל זה ימנע הזכיין ממכי

ינקוט הזכיין בפעולות הדרושות לשם תיקון מיידי של הליקויים. נציג הכנסת יהיה רשאי שלא להתיר 
הנחיות לבישול הכנסת מוצרי גלם לאזורי ההסעדה שאינם עומדים בדרישות המפורטות בפרק 

י להורות על השלכתם של דברי מזון שאינם עומדים לכרך התפעול, וכן יהיה רשא והפעלת המטבחים
 לכרך התפעול.  הנחיות לבישול והפעלת המטבחיםבהוראות ובסטנדרטים הדרושים, כמפורט בפרק 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציג הכנסת יהא רשאי להורות לזכיין על סגירת מתקן אחד או כולם עד  .13.5
שתראה לו נחוצה בעקבות תוצאות לא תקינות  מעבדה תקינות ונקיטת כל פעולה לקבלת תוצאות

 ועל חשבונו.  מיידימתחייב לבצע את הוראות נציג הכנסת באופן  זכייןכאמור, וה
תוצאות  עקבבקשר להוראה שניתנה  לזכיין להיות שעשויה הוצאה או עלות בכל תישא לא הכנסת .13.6

 .כאמור תקינות בלתי מעבדה

  ההסעדה במתקני שיימכרו המוצרים .14

לכרך  תפריטים ומפרטי מזוןהמוצרים שהוגדרו בתפריטים המפורטים בפרק מתחייב כי כל  ןהזכיי .14.1
להסכם זה, על משקלם, גודלם וכיו"ב, יימצאו  1-כנספח ב'התפעול, ובטבלאות המחירים המצ"ב 

 באורח קבע במתקני ההסעדה ויעמדו לרשות קהל הסועדים במערך ההסעדה בכנסת. 
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תפריטים ומפרטי במתקני ההסעדה מוצרים נוספים שלא הוגדרו בפרק  הזכיין רשאי להציע למכירה .14.2
לכרך התפעול, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפטור אותו מהיצע של כלל המוצרים המפורטים בפרק מזון 

 לכרך התפעול. תפריטים ומפרטי מזון
כפוף  כל פריט נוסף שהזכיין מעוניין להציע למכירה, בנקודות ההסעדה השונות במערך ההסעדה .14.3

לאישור מראש של הכנסת, הן לעניין סוג המוצר והן לגבי מחירו. מובהר ומוסכם, כי נאסר על הזכיין 
להציע למכירה מוצרים נוספים כלשהם, אם לא אושרו תחילה למכירה על ידי הכנסת. הכנסת תהיה 
 רשאית לאשר את בקשת הזכיין, לדחות את הבקשה או להתנות את הסכמתה בכל תנאי שתמצא

 לנכון.  

   המוצרים מחירי .15

 אותבכנסת, את המוצרים שמחיריהם נקובים בטבל ההסעדה במתקני הלקוחותיציע לציבור  הזכיין .15.1
. למען הסר ספק, חל איסור חמור על הזכיין לגבות מחיר 1-כנספח ב'המצ"ב להסכם זה  המחירים

המחירים כאמור,  בטבלאות הנקובים המחירים. המחירים אותהגבוה מהמחירים הנקובים בטבל
לא ידרוש ולא יקבל  הזכיין. פיקדון או"מ, מע, אגרה, מס כל ויכללו הסופייםהינם המחירים 

 כל תשלום אחר מלבד המחיר הנקוב בטבלת המחירים.מהלקוחות במתקני ההסעדה 
, להציע למכירה מוצרים ארוזים, הניתנים לצריכה ללא צורך בעיבוד נוסף )כגון: מעדנים הזכיין ביקש .15.2

וארטיקים, חלב, שוקו וכיו"ב( כמפורט במסגרת פריטי הרשות אותם חטיפים, פירות שלמים, גלידות 
, יוכל הזכיין לעשות כן, בכפוף לאישור הכנסת מראש ובכתב, הן 11-נספח א'צירף להצעתו במסגרת 

י לגבי סוג המוצרים אותם הוא מבקש למכור והן לגבי מחיר המכירה. הזכיין לא יחרוג ממחיר
המכירה כפי שאושרו על ידי הכנסת, וכל שינוי במחיר המכירה יחייב את אישור הכנסת מראש 

 ובכתב.
מובהר ומוסכם, כי הכנסת תהא רשאית לדרוש מהזכיין לספק מוצרים ארוזים כאמור, לפי הזמנה  .15.3

מודגש שתומצא לזכיין מעת לעת, או באופן קבוע, והזכיין מתחייב לספקם ולא יהיה רשאי לסרב לכך. 
ומוסכם, כי במקרה שנדרשו מוצרים ארוזים כאמור, שאינם מוגדרים במפורש בטבלאות המחירים 

, יהיה רשאי הזכיין בהתאם להגדרת 11-נספח א'ו/או במסגרת הצעת הזכיין לפריטי רשות במסגרת 
זה, נציגי הכנסת, לגבות מחירים שלא יעלו על המחיר המומלץ לצרכן ע"י היצרן, ובהעדר מחירון כ

ממוצע המחיר של כל מוצר בשלוש רשתות סופרמרקטים מובילות. מובהר בזאת כי הכנסת רשאית 
לפנות לקבלנים אחרים לאספקת המוצרים האמורים בסעיף זה, לפי שיקול דעתה המלא ולזכיין לא 

 תהיה כל טענה או השגה בנידון. 

 מחירים הצגת .16

 לכרך התפעול. תפריטים ומפרטי מזוןבפרק  הצגת התפריטים ופירוט המחירים יהיה בהתאם לאמור .16.1
למען הסר ספק, סכום הפיקדון על מיכלי משקה החייבים בפיקדון, או שיש בכוונת הזכיין לגבותו,  .16.2

יהיו כלולים במחירים שיוגדרו בתפריט. המחירים שייגבו ויוצגו יהיו סופיים ויכללו מע"מ וכן את 
מי הפיקדון בגין בקבוקי שתייה ופחיות, שייכים שיעור הפיקדון על מיכלי משקה. מובהר כי סכו

 במלואם לכנסת.
הזכיין יעדכן את מחירי המוצרים על גבי התפריט כך שיתאימו למחירים שיגבו מהלקוחות בקופות  .16.3

מתקני ההסעדה. היה והזכיין גבה מהלקוחות מחירים העולים על המוגדר לעיל, או על המוגדר 
אופן מיידי כל סכום ביתר שנגבה על ידו ללקוחות והוא לא יהיה בתפריטים, מתחייב הזכיין להשיב ב

זכאי לכל תמורה מהכנסת בגין החזרה זו. במקרה שלא ניתן להחזיר את סכום היתר ללקוח, יוחזר 
 הסכום אל הכנסת או שהכנסת תהיה רשאית לנכותו מכל סכום המגיע לזכיין.

מלא של כלל המוצרים שנמכרו מהקופה  הזכיין מתחייב להציג בפני נציג הכנסת, פלט מחירים .16.4
הרושמת, בכל אחת מנקודות ההסעדה במערך ההסעדה, וזאת אחת לחודש, או לבקשת נציג חשבות 
הכנסת, בכל עת. מובהר ומוסכם, כי המצאת פלט מחירים כאמור יהיה תנאי לתשלום כמפורט בסעיף 

 להלן.  30.12

  אמצעי תשלום במתקני ההסעדה .17

 קוחות את אמצעי התשלום הבאים:הזכיין יקבל מהל .17.1
 כסף מזומן ישראלי. .17.1.1
 כרטיסי אשראי מכל הסוגים הנהוגים בישראל. .17.1.2
 שיקים ו/או המחאות נוסעים, ע"פ שיקול דעתו.  .17.1.3
 התחייבויות של חשבי משרדי ממשלה. .17.1.4

לא יהיה רשאי לגבות במישרין או בעקיפין כל תשלום נוסף בגין עצם השימוש באמצעי תשלום  הזכיין .17.2
 אחר.  כזה או
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 מוצרים רכישת עבור רישום לבצע ללקוחות ולאפשר"בהקפה",  מוצרים למכור רשאי יהיה לא הזכיין .17.3
 .עתידי לתשלום

זה, אלא להוסיף על האמור בנושא אמצעי התשלום בכרך התפעול עבור אחד או  17אין באמור בסעיף  .17.4
 יותר ממתקני ההסעדה בכנסת.

 והוצאות מיסים .18

גרה, היטל או תשלום חובה אחר הכרוכים בהפעלת שירותי ההסעדה והוספת הזכיין יישא בכל מס, א
שירותים בכפוף לאמור בהסכם זה, למעט אלה שהכנסת התחייבה במפורש לשלמם כפי שצוין בהסכם זה 
ובכרך התפעול. כן יישא הזכיין בכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהפעלת שירותי ההסעדה, אספקת 

הגלם, המלאי והעבודה, צריכת שירותים וכיוצא באלה למעט אלה שהכנסת התחייבה השירותים, חומרי 
 במפורש בהסכם זה לשאת בהם.

 הכנסת ולמשרדי לוועדות שירות .19

הזכיין יספק לוועדות הכנסת ולמשרדים )באישור נציג הכנסת, או מורשה, לפי העניין(, משקאות  .19.1
ובפרק  ארגון ותפעול מתקני ההסעדהבפרק בהתאם לדרישות המזמינים מטעם הכנסת והכל כמפורט 

לכרך התפעול. מחירי המשקאות שהוזמנו יהיו בהתאם למחירים המפורטים  תפריטים ומפרטי מזון
 בטבלאות המחירים.  

המוצרים יובאו למשרדים ולוועדות בלוחות הזמנים ובאופנים המפורטים בכרך התפעול והזכיין יהיה  .19.2
אוחר מלוחות הזמנים ובאופנים המתוארים בכרך התפעול אחראי לאסוף את כלי ההגשה לא י

 כאמור.

 אירועים .20

במקרים בהם יאורגנו בכנסת אירועים מיוחדים ע"י הכנסת או מי מטעמה כגון קבלות פנים, טקסים  .20.1
וכיו"ב, רשאית הכנסת להורות לזכיין לספק מזון ומשקאות בהתאם לתפריט עליו תורה לו הכנסת 

 לכרך התפעול.  תפריטים ומפרטי מזוןגי האירועים המפורטים בפרק מתוך מגוון הסלים או סו
אופן הזמנת האירוע, אופן הגשת המנות באירועים, הציוד שיחויב הזכיין לספק לכל אירוע, כוח  .20.2

האדם נותן השירותים שיספק הזכיין לטובת כל אירוע, נוכחות מנהל אירוע וכיוצא באלה דרישות 
 ט בכרך התפעול ועל פי דרישות נציג הכנסת ושיקול דעתו.בנושא האירועים, יהיו כמפור

אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, מודגש ומוסכם, כי המחיר על פי טבלאות המחירים הינו מחיר  .20.3
סופי, הכולל את כל העלויות הכרוכות בהכנת האירוע וארגונו, לרבות ציוד ההכנה, ציוד ההגשה, 

מתחייב לפעול ככל הדרוש מבחינה מקצועית על מנת  מלצרים וכל עלות נוספת או אחרת. הזכיין
 להכין את האירוע ולנהלו ברמה הגבוהה ביותר. 

הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לפנות לקבלנים אחרים כפי ראות עיניה, ומכל שיקול שהוא, לצורך  .20.4
 מתן שירותי ההסעדה באירועים השונים על פי בחירתה הבלעדית. 

אירועים ע"י גורמים חיצוניים, שלא בהזמנת הכנסת, הזכיין יהיה  במקרים בהם יתקיימו בכנסת .20.5
בכרך התפעול  אירועיםעם הגורמים באופן עצמאי, באופן המתואר בסעיף בפרק להתקשר  רשאי

ובהתאם לטבלת המחירים הנוהגת על פי הסכם זה, אם הגורמים החיצוניים יבחרו להתקשר עימו, 
 ראש ובכתב. ובתנאי שהכנסת אישרה התקשרות זו, מ

  מכירת מזכרות .21

"(, מרכז מכר" –זכיין יקים ויפעיל עמדה לממכר מזכרות שתוצב בקפיטריה שבאגף נגבה )להלן ה .21.1
בכרך התפעול. לפי דרישת הכנסת, יציב הזכיין בפרק מזכרות והכל בהתאם להנחיות המפורטות 

 עמדות נוספות לממכר מזכרות באירועים שיתקיימו ברחבי משכן הכנסת.
 מורה שתתקבל ממכירת המזכרות על ידי הזכיין, תהא נתונה לזכיין.הת .21.2
יום טרם סיום  60הכנסת רשאית להודיע לזכיין על הפסקת הפעלת מרכז המכר לממכר מזכרות,  .21.3

 התקופה כאמור.
ממחיר   25%הזכיין ימכור את המוצרים במחיר סביר, ובכל מקרה לא יימכר מוצר במחיר הגבוה ב  .21.4

 והכל בכפוף לאישור הכנסת מראש למוצר ולמחירו. רכישת אותו מוצר,
הזכיין ישמור על מלאי מתאים של מזכרות לפי הוראות הכנסת, ועם תום תקופת ההתקשרות או  .21.5

 -במועד מוקדם יותר שבו  הודיעה הכנסת לזכיין על הפסקת הפעלת העמדה לממכר המזכרות כאמור 
 יר הרכישה וכנגד הצגת אמסכתאות מתאימות.תרכוש הכנסת את מלאי המזכרות שנותרו לזכיין במח
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  לקוחות של בתלונות טיפול .22

 על הזכיין לוודא שטיפול בתלונות לקוח יעשה בצורה מכובדת ומתוך כוונה כנה לענות לצורכי הלקוח. .22.1
בכל מקרה של מחלוקת בין הזכיין ו/או מי מטעמו, לבין לקוח, בקשר למילוי התחייבויות הזכיין לפי  .22.2

בכל תלונת לקוח שלא תיושב לשביעות רצון הלקוח, יובא הדבר להכרעת נציג/י הכנסת  הסכם זה, וכן
והכרעתו/ם תחייב את הזכיין לפעול על פיה, לרבות בכל הקשור למתן החזר כספי ו/או פיצוי כספי 

  ללקוח.
רך הכנסת תציב תיבות תלונות באזורי ההסעדה, ותעביר לזכיין, באופן שוטף, תלונות שהתקבלו, לצו .22.3

ימים מיום הגשת  14ידי הזכיין ומתן מענה. הזכיין מתחייב למסור לכנסת דיווח, בתוך -בחינתן על
 התלונה, לגבי אופן הטיפול בתלונה והתשובה שנתן ללקוח. 

לא השיב הזכיין לתלונה או שלא מסר לכנסת דיווח, בהתאם לאמור לעיל, יחויב הזכיין בפיצוי  .22.4
  .8-בנספח ב'מוסכם כאמור 

 

 י הכנסתל ידע לזכיין שיינתנו ומתקנים רותיםשי .23

הכנסת תעמיד לרשות הזכיין, לשם אספקת השירותים, את מתקני ההסעדה המפורטים בכרך  .23.1
לכרך התפעול, מטבחי ההכנות על אגפיהם, חצרות  אחזקה וציודהתפעול, לרבות ציוד כמפורט בפרק 

ם לזכיין ולעובדיו, חדר הלבשה לזכיין ההגשה, רחבות במזנונים השונים, חדרי האוכל, חדר שירותי
 ולעובדיו ושטחי אחסון. הכנסת תעמיד לרשות הזכיין משרד, במיקום ובשטח עליו תחליט. 

הכנסת תממן עבור הזכיין את השירותים הבאים: חשמל, מים, ארנונה, שירותי אחזקת ציוד כאמור  .23.2
שיוצבו במקומות שתגדיר הכנסת לכרך התפעול ושירותי פינוי אשפה ממכולות  אחזקה וציודבפרק 

(, אין באמור "השירותים הממומנים"ידי הזכיין ועל חשבונו )להלן: -ואשר האשפה תובא אליהם על
לכרך התפעול בכל הנוגע למיון אשפה ופינוי  קיימותלעניין פינוי אשפה כדי לפגוע בהנחיות פרק 

 פסולת לסוגיה. 
לצורך אספקת השירותים על ידי הזכיין על פי הסכם  מובהר בזאת, כי כל השירותים הממומנים הינם .23.3

 זה בלבד, ובתנאי שצריכת השירותים הממומנים על ידי הזכיין לא תחרוג מן הסביר בנסיבות העניין.
להוציא את השירותים הממומנים המנויים לעיל, הזכיין יישא בכל הוצאות ההפעלה של מתקני  .23.4

 :לרבותעול וההסעדה ואספקת השירותים, כמוגדר בכרך התפ
 .בעלותו ישאי והזכיין  לבישוללבישול. הכנסת תהיה אחראית להזמנת הגז  גז .23.4.1
קו טלפון וחיבור  זכייןהכנסת תספק ל -.ב.א לשוחיבור לאינטרנט, לרבות חיבור  טלפון .23.4.2

ישלם על אחזקתו וכן על השיחות היוצאות שיבצע ועל זמן הגלישה,  זכייןלאינטרנט, אך ה
 . זכייןשיחות פנימיות במשכן הכנסת לא יגבה תשלום מה בהתאם לשימוש. בגין

בעלות דיו למדפסת ודפים לפקס ולמדפסת  ישאמדפסת ופקס אך הוא י לזכיין תספק הכנסת .23.4.3
 הטלפון של הפקס הנמצאים במשרד שיוקצה לזכיין בכנסת.וכן בעלות שירותי 

כמפורט בפרק  שירותי אחזקה ואחזקה מונעת במסגרת הפעולות שהינן באחריות הזכיין .23.4.4
 לכרך התפעול.  אחזקה וציוד

 אחזקה וציודהיקף האחריות של הזכיין על מערכות תשתית, ציוד ותחזוקתם יהיה כמפורט בפרקים  .23.5
לכרך התפעול. בכל מקרה של תקלה במערכות שבאחריות הזכיין יהיה הזכיין מחויב לדווח על 

בכרך התפעול. במקרה שיתברר  התקלה, מהותה ואופן הטיפול בה לכנסת והכל בכפוף לאמור
או מי מטעמו בזדון או ברשלנות  זכייןשאינן באחריות הזכיין, נגרמה על ידי ה שהתקלה במערכות

בהוצאות התיקון והכנסת תהא רשאית לנכות את הוצאות התיקון מכל תשלום שמגיע  הזכיין יישא
  ע"י הכנסת. זכייןל

 עשויה כך ולצורך, באחריותה שהינןחזוקה במערכות , כי הכנסת עשויה לבצע עבודות תלזכיין ידוע .23.6
ולזכיין לא  מערך ההסעדה של הפעילות לימי מעבר או העבודה שעות לאחר, השבתתן על להורות

 בשל כך.תהיה כל טענה 

  הכנסת ציוד .24

לכרך התפעול חלות על הזכיין בכל הקשור לאופן קבלה, טיפול,  אחזקה וציודכל הוראות פרק  .24.1
הציוד. הכנסת מעמידה לרשות הזכיין ללא תשלום, למשך כל תקופת ההסכם את תחזוקה והשבת 

 לכרך התפעול, לשם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  אחזקה וציודהציוד המפורט בפרק 
מסירת הציוד לזכיין והשבתו לכנסת על ידי הזכיין בתום תקופת ההתקשרות יבוצעו במועד ובאופן  .24.2

 לכרך התפעול. ודאחזקה וציהמתואר בפרק 
 לכרך התפעול. אחזקה וציודהתחזוקה לציוד כמפורט בפרק יפעל על פי הנחיות  זכייןה .24.3
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", תתקן הכנסת את הליקוי על בלאי סבירהיה ונמצא פגם ו/או ליקוי בפעולת הציוד, כתוצאה מ" .24.4

ל חשבונה, או תספק תחליף שווה ערך במקרה של השבתה ו/או כל תקלה אחרת של פריט ציוד כ
שהוא השייך לכנסת. ביצוע תיקון הליקויים יתבצע במהירות המרבית בכדי לא לפגוע במתן שירותי 

 ההסעדה על ידי הזכיין.
לכרך התפעול,  אחזקה וציודכל פגם ו/או ליקוי בפעולת הציוד שבאחריות הזכיין כמפורט בפרק  .24.5

ידי הכנסת, על חשבונו של  ", יטופלו ויתוקנו עלבלאי בלתי סבירולרבות ליקוי הנובע כתוצאה מ"
ידי -בגין טיפול הכנסת בביצוע התיקון כך שסכומי התיקון ישולמו ישירות על 15%הזכיין, בתוספת 

 הזכיין או באמצעות קיזוז מכספים המגיעים לו, והכל לפי שיקול דעתה של הכנסת. 
ן השירותים נושא מובהר בזה כי כל תיקון ציוד, או החלפתו, לא יהוו סיבה לעיכוב כלשהוא במת .24.6

 הסכם זה.
מובהר כי על הזכיין לדווח לנציגי הכנסת על כל תקלה במערכות ו/או בציוד שנתגלו על ידו, באופן  .24.7

מיידי וללא כל דיחוי. לא דיווח הזכיין על כל תקלה כאמור, מיד לאחר גילוי התקלה, ייחשב הדבר 
 עניין בלאי בלתי סביר.ל 24.5כהפרה של סעיף זה ויחולו ההוראות האמורות בסעיף 

 לעניין סעיף זה: .24.8
בלאי או קלקול הנובע מהתיישנות או שימוש מתמשך במוצר, מכשיר או  -"בלאי סביר" .24.8.1

 אמצעי.
בלאי או קלקול הנובע משימוש לא תקין, במזיד או עקב רשלנות,  –" בלאי בלתי סביר" .24.8.2

ו הניקיון או כל הוראה שימוש במכשיר שלא על פי ייעודו, או שלא על פי הנחיות השימוש ו/א
 ותקנה אחרת הנוגעת למכשיר.

, או הפגם בציוד כלשהו, יוזמן מי שהוסמך על ידי היצרן התקלה לסיבת בנוגע מחלוקת של במקרה .24.9
"(. חוות דעתו של המומחה המומחהלטיפול ותחזוקת הציוד לצורך קביעת סיבת התקלה )להלן: "

 תחייב את הצדדים במקרה של תקלה או ליקוי. 
ותקינות הציוד ולבצע כל פעולה בהתאם למפורט יהיה אחראי לשמור על שלמות  זכייןה כי בזה מובהר .24.10

 לכרך התפעול.  אחזקה וציודבהוראות 
המבנים במזנון החלבי כי תחזוקת  לזכיין ידועלכרך התפעול,  אחזקה וציודמבלי לפגוע באמור בפרק  .24.11

מתחייב להישמע  זכייןוה "שפיר"הקבלן ידי -על נעשית, )אגף קדמה( ובקפיטריית נגבה )אגף נגבה(
והמבנה בבית הקפה  הציוד לעניין, , ככל שיינתנו לו"שפיר"ידי -להוראות שיינתנו לו על על

 ובקפיטריית נגבה. 
הזכיין יהיה רשאי להוסיף במטבחים שיועמדו לרשותו במשכן הכנסת מתקני בישול והגשה נוספים, על  .24.12

וזאת אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב מהכנסת. במקרים אלו יהיה חשבונו, ואחריותו הבלעדית 
 הזכיין אחראי בלעדית על תחזוקת הציוד שרכש ותיקונו.

 ציוד הזכיין .25

הזכיין ידאג לספק את כל הציוד הדרוש לצורך ביצוע מטלותיו בצורה תקינה ושלמה לאספקת  .25.1
  השירותים להפעלת מערך ההסעדה והכל כמפורט בכרך התפעול.

כל פריטי הציוד המשמשים להגשת מזון )לרבות ציוד המסופק לאירועים( וכל שינוי בהם יהיו טעונים  .25.2
 אישור הכנסת מראש ובכתב.

הזכיין לא יהיה רשאי להשתמש בציוד הנושא מותגים ו/או פרסומות ו/או כל כיתוב או סמליל )לוגו(,  .25.3
בכרך התפעול, וזאת אלא אם  תפריטים ומפרטי מזוןלמעט במסגרת ההיתרים המפורטים בפרק 

  אישרה לו הכנסת על כך מראש ובכתב.

 עצמאי זכיין .26

מבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה במסגרת יחסי מזמין מצהיר כי הוא  הזכיין .26.1
 שירות וקבלן, ואין ולא יהיו לו כל יחסי עובד ומעביד בין הכנסת לבינו או לבין מי מעובדיו.

חייב לשפות את הכנסת מיד עם דרישתה הראשונה בכל ההוצאות שיהא על הכנסת לשלם, הזכיין מת .26.2
 26.1עקב כל חיוב שיוטל עליה ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי המוצהר בסעיף 

 הינו שונה מהמתואר.
לל זה יישא הזכיין יישא בכל ההוצאות הדרושות לשם ביצוע המטלות שנטל על עצמו בהסכם, ובכ .26.3

בתשלום משכורות לעובדים וכל ההטבות והזכויות הסוציאליות שלו ושל עובדיו, על פי כל דין והסכמי 
 העבודה התקפים. 

  הזכיין יבצע את ההסכם בעצמו, ולא יהיה רשאי לקיים את ההסכם באמצעות קבלן משנה. .26.4
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  הזכיין עובדי .27

 כללי .27.1
 שנים. הזכיין לא יעסיק אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה .27.1.1
בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הזכיין להעסיק  .27.1.2

רק מי שרשום, או בעל רישיון, או היתר, כאמור לפי העניין. מבלי לפגוע באמור בסעיף זה, על 
הזכיין לפעול להמצאת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז ובכרך 

 ל.התפעו
אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה על ידי הכנסת, לפקח, להדריך, או להורות  .27.1.3

לזכיין ו/או לקבלן משנה או לכל אחד מהמועסקים על ידם, אלא אמצעי להבטיח ביצוע 
הוראות הסכם זה במלואן, ולכן לא תהיינה לזכיין ו/או לקבלן המשנה ולכל המועסקים על 

מועסק על ידי הכנסת, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או ידם, זכויות של עובד ה
הטבות אחרות מהכנסת בקשר לביצוע הסכם זה, או הוראה שניתנה על פיו, בקשר עם ביטול 

 או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה מכל סיבות שהן.
ים האחרונות בעבירה מסוג עוון או השנ 7-הזכיין מתחייב כי לא יעסיק עובד אשר הורשע ב .27.1.4

פשע או שהינו נאשם או חשוד בביצוע עבירה כאמור )למעט עבירות תעבורה( אשר לדעת 
הכנסת אין להעסיקו בשל מהותה, חומרתה ונסיבותיה. הזכיין מתחייב להודיע לכנסת מיד 

 כשנודע לו על ההרשעה, האשמה או חשד כאמור. 
  אנשי מפתח למערך ההסעדה .27.2

לכרך התפעול,  בנספח א' לפרק כוח אדםהמנויים  אנשי המפתחמתחייב להעסיק את  ןהזכיי .27.2.1
כפי שהוצעו על ידו ואושרו על ידי הכנסת, במשך כל תקופת ההתקשרות. הזכיין מתחייב 
שאנשי המפתח יועסקו לטובת מתן שירותי ההסעדה בכנסת בהיקף של משרה מלאה. למען 

ידי כל קבלן/קבלני -ידי הזכיין בעצמו ולא על-סקו עלהסר ספק מובהר, כי אנשי המפתח יוע
 משנה מטעמו או כל צד שלישי, אלא אם אישרה אחרת הכנסת מראש ובכתב.

אנשי המפתח יעמדו בכל דרישות הניסיון ויהיו בעלי התעודות וההכשרות המפורטות בפרק  .27.2.2
כחות והאישורים לכרך התפעול, כן מתחייב הזכיין להציג בפני נציג הכנסת את ההו כוח אדם

 כוח אדםהמתאימים המעידים כי אנשי המפתח עומדים בתנאים ובדרישות המוגדרות בפרק 
ההפעלה היה ולא יעמדו אנשי המפתח בדרישות  תקופתבטרם תחל  יום 14 ,לכרך התפעול

 תראה זאת הכנסת כהפרה יסודית של ההסכם. ,לכרך התפעול כוח אדםהמפורטות בפרק 

ל הזכיין למתן שירותי ההסעדה מותנית באישור הכנסת. הכנסת תהא זהות אנשי המפתח ש .27.2.3
זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, במועד שתבחר, לדחות אנשי מפתח המוצעים ע"י הזכיין 
ולדרוש אספקת השירותים באמצעות אנשי מפתח אחרים, ובמקרה כזה על הזכיין להחליף 

להלן. מובהר בזאת, כי בחירת  27.2.5 בהקדם את אנשי המפתח והכל בהתאם לאמור בסעיף
הזכיין הזוכה במכרז וההתקשרות עימו אינם מהווים אישור לעובדי הזכיין, לרבות מנהל 
מערך ההסעדה או סגן מנהל המערך, השף הראשי החלבי, השף הראשי הבשרי, מנהל 

דים האירועים וכיוצ"ב תפקידים של אנשי מפתח, אף אם הזכיין פירט את זהותם של עוב
אלה בהצעתו במכרז. בנוסף מובהר בזאת, כי אין באישור אנשי המפתח בידי הכנסת כאמור 
בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הזכיין בדרך כלשהי ו/או כדי להטיל על הכנסת אחריות 

 כלשהי. 

  אנשי מפתחקליטת   .27.2.4

, סגן מנהל ואנשי מנהל הזכיין ימנה לצורך תפעול שוטף של מערך ההסעדה .27.2.4.1
 לכרך התפעול.  בנספח א' לפרק כוח אדםמפורטים המפתח ה

ואנשי  מערך ההסעדהאת פרטי המועמד לתפקיד מנהל  כנסתהזכיין יעביר ל .27.2.4.2
, לכרך התפעול כוח אדםבפרק המפורטים ם ההכרחיים בתנאי יםהעומד המפתח

 ,פי הנדרש-עלשל כל מועמד ויצרף כל מסמך רלבנטי המתעד את ניסיונו וכישוריו 
חיים, תעודות, המלצות, כתובות ופרטי אנשי קשר, שיכולים להעיד  לרבות קורות

 על פעילותם המקצועית של המועמדים ועל השכלתם והתמחותם.  

המועמד המוצע על ידי הזכיין ירואיין על ידי הכנסת או נציג הכנסת, והכנסת או  .27.2.4.3
מסמכים נוספים  םלבקש מהזכיין להמציא לידיה רשאים נציג הכנסת יהיו

 בקשר למועמד.  אחרים

מובהר בזה כי הכנסת  .אושר אם המועמדהכנסת או נציג הכנסת יודיע לזכיין  .27.2.4.4
רשאית שלא לאשר את המועמד מכל סיבה שהיא מבלי צורך לנמק החלטתה 

 לזכיין.

את המועמד, יציע הזכיין מועמד אחר לתפקיד, ויחול האמור  כנסתלא אישרה ה .27.2.4.5
  .27.2.4.4עד  27.2.4.1בסעיפים  
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כממלא מקום של מנהל מערך ההסעדה במקרה  יכהן סגן מנהל מערך ההסעדה, .27.2.4.6
 של היעדרות.

 אנשי מפתחהחלפת  .27.2.5

אחד , אם מצאה כי אחד מאנשי המפתחרשאית, לדרוש את החלפתו של  כנסתה .27.2.5.1
 .אינו ממלא את תפקידו כראוי ו/או אינו מתאים לביצוע תפקידו מאנשי המפתח

איש למנות הזכיין יפעל  ד מאנשי המפתחאחלהחליף את  הקיבל הזכיין הנחיי .27.2.5.2
 לעיל. 27.2.4 בסעיףחדש בהתאם להוראות המפורטות  מפתח

אשר סיים את תפקידו אחד מאנשי המפתח הזכיין לא יהיה רשאי להציב את  .27.2.5.3
בנסיבות המפורטות בסעיף זה בכל תפקיד אחר במערך ההסעדה ללא אישור 

 מראש ובכתב. הכנסת

  ביוזמת הזכייןאנשי מפתח של השעיה ו/או פיטורין  .27.2.6

שהודיע על  ובלבד ו של אחד מאנשי המפתחהזכיין יהיה רשאי לסיים את העסקת .27.2.6.1
אחרת מראש  כנסת, זולת אם אישרה לו הלכנסתמראש  יום 30כך בהתראה של 

 ובכתב.

בכלל ובסעיף זה בפרט, כדי לגרוע משיקול  זה בהסכםבזה כי אין באמור  מובהר .27.2.6.2
מטעמו(, כמעסיק, להחליט בדבר המשך העסקתו של מי  דעתו של הזכיין )או מי

 נושא הסכם זה. הכנסתמעובדיו שלא במסגרת ההתקשרות עם 

כאמור, יודיע למזמינה בכתב על המפתח מאנשי  אחד להחליףהחליט הזכיין  .27.2.6.3
 . לעיל  27.2.4 ציע עובד חלופי כאמור בהוראת סעיףסיום העסקתו וי

לכרך התפעול  כוח אדםזה, באות להוסיף על הוראות פרק  27מובהר בזה כי הוראות סעיף  .27.2.7
 ביחס לאנשי הצוות, אשר יחולו גם על אנשי המפתח, בשינויים המתחייבים.

 אנשי צוות  .27.3
: הזכיין יעסיק אנשי צוות בכמות מספקת לשם מתן שירותי אנשי הצוות למערך ההסעדה .27.3.1

תפעול, ובכל מקרה, לכרך ה כוח אדםההסעדה במסגרת רמות השירות שהוגדרו בפרק 
אנשי הצוות ישמשו  לכרך התפעול. כוח אדםמהדרישות המפורטות בפרק  במספר שלא יפחת

כצוות קבוע, ככל האפשר. הזכיין יוודא כי אנשי הצוות לא יוחלפו לעיתים תכופות. התחלופה 
מאנשי הצוות, למעט אם דרשה זאת הכנסת. עלתה  25%הממוצעת לשנה, לא תעלה על 

זה, למעט אם הכנסת  הסכם של כהפרהעובדים על השיעור האמור, ייחשב הדבר תחלופת ה
 נתנה לכך הסכמתה. 

: הזכיין מתחייב לכך ששירותי ההסעדה, הטעונים ניסיון והכשרה, יבוצעו איכות אנשי הצוות .27.3.2
באמצעות כוח אדם מקצועי ומיומן ובעל ניסיון והכל כמפורט בכרך התפעול. הכנסת תהא 

 לדרוש מסמכים המעידים על הכשרת אנשי הצוות. רשאית בכל עת

: הזכיין יפעיל אנשי צוות בימים, בשעות ובמספר המתאימים לצרכים בכל כמות אנשי הצוות .27.3.3
לכרך התפעול. הכנסת  בפרק כוח אדםעת, בהתאם למקצועות, לכישורים, ולניסיון הנדרשים 

מן על ידי הזכיין, וגם רואה חשיבות רבה בהמשכיות העסקתם של אותם עובדים לאורך ז
בתקופות פגרה. בהתאם לכך, הספק מתחייב לכך שמספר אנשי הצוות אשר יועסקו על ידיו  

"( יהיה זהה למספר מספר העובדים במושב" –לשם מתן השירותים, בתקופת מושב )להלן 
אנשי הצוות אשר יועסקו על ידיו לשם מתן השירותים בתקופת פגרה, לרבות מתכונת 

היקפה. בחישוב מספר העובדים במושב יילקחו בחשבון כל העובדים אשר הועסקו העסקתם ו
במשך תקופה העולה על חודש ימים לצורך מתן השירותים. כנגד כך שהזכיין יעסיק, לשם 
מתן השירותים בכנסת, גם בתקופת פגרה מספר אנשי צוות הזהה למספר העובדים במושב 

 30.4יין הסכום הנוסף בהתאם להוראות סעיף ישולם לזכ –וישלם את משכורתם במלואה 
להלן. לשם הסרת ספק מובהר, כי גידול במספר אנשי הצוות, כשלעצמו, המתחייב לצורך 
הבטחת מתן השירותים ברמה הנדרשת, לא יזכה את הקבלן בתוספת תמורה כלשהי. הקבלן 

לכרך  העבודהתוכנית ידווח לנציג הכנסת, במסגרת פורום התיאום השבועי כאמור בפרק 
התפעול, על כל שינוי צפוי במספר אנשי הצוות או שינוי צפוי בסיווגם, גם אם הדבר צפוי 

. הקבלן לא יהיה רשאי להפחית עקב יציאתה של הכנסת לפגרה או בסמוך להיות זמני
לתקופת פגרה את מספר אנשי הצוות המועסקים על ידו לשם מתן השירותים, לצמצם את 

ל זה להפחית מתשלום משכורתם במלואה, או להעסיקם בעבודות היקף העסקתם ובכל
אחרות מלבד מתן השירותים, ופעולה כאמור תהווה הפרה של הסכם זה, למעט אם אישרה 

 . זאת המזמינה

: נוכחות העובדים תתועד על ידי הזכיין באמצעים כפי שיבחר נוכחות ומילוי מקום איש צוות .27.3.4
יהיו זמינים לכנסת בהתאם לדרישתה. הזכיין ימלא את  לנכון, אשר ממצאי נוכחות העובדים

מקומו של כל אחד מאנשי הצוות שיעדר מעבודתו מכל סיבה שהיא, בין אם מדובר בהיעדרות 
מתוכננת ובין אם בלתי צפויה ובכל מקרה, לא ייווצר מצב שבו לא יינתנו שירותי ההסעדה 

מאנשי הצוות. הזכיין ינקוט בכל  כנדרש על פי מסמכי המכרז, עקב היעדרות אחד או יותר
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האמצעים הדרושים לשם כך, לרבות העסקת עובדי גיבוי, בכמות ובזמינות הנדרשים כאמור 
בעל תפקיד כל הזכיין יהיה רשאי למנות ממלא מקום ל לכרך התפעול. כוח אדםבפרק 

ם חודשים, ובלבד שממלא המקום יעמוד בתנאי( 3)לתקופה שלא תעלה על שלושה 
, ככל שנדרש אישור כאמור. הכנסתידי -ואושר על כאמור בכרך התפעול, לתפקיד יםההכרחי

בסוף כל תקופה כאמור, רשאי הזכיין לבקש אישור למינוי ממלא המקום לתקופה נוספת בת 
 חודשים לכל היותר. (3) שלושה

להורות על החלפת עובד זכיין לא יהיה  הכנסתלמען הסר ספק, במקרה בו תבחר  .27.3.4.1
 אי לקבלת פיצוי ו/או תשלום כלשהו.הזכיין זכ

להשעות ו/או להחליף עובד זכיין אינה גורעת מהוראות סעיפים  הכנסתדרישת  .27.3.4.2
העומדות לה על זכויותיה  כנסת, ואינה מהווה ויתור מטעם הבהסכם זהאחרים 
 ח הוראות הדין. וו/או מכ זה הסכםמכוח 

ראה אחרת בהסכם זה, כדי זה, או כל הו 27סעיף  הזכיין מאשר, כי אין בהוראות .27.3.4.3
מעסיקם של עובדי הזכיין. אין לראות כ ,של הזכיין ו/או מי מטעמולגרוע מהיותו 

העסקת עובד  חלפת ו/או המשךשיקול דעת באשר לה כנסתבהוראות המקנות ל
בין באופן כללי ובין בתפקיד מסוים במערך ההסעדה כגורעות  ,זכיין כזה או אחר
 מן האמור לעיל.

 י צוות אנשהחלפת  .27.3.5

היתה הכנסת בדעה, כי  אין בכוח האדם המופעל על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו כדי  .27.3.5.1
למלא אחר התחייבויותיו כאמור במכרז או כי שינויים צפויים בו עלולים לפגוע 
בקיום התחייבויותיו של הזכיין, רשאית המזמינה להורות לספק לערוך שינויים 

 בכוח האדם.
פי -הזכיין להעביר עובד מביצוע תפקידו, אם סברה עלרשאית להנחות את הכנסת  .27.3.5.2

 .עובד אינו מתאים לביצוע תפקידוה, כי הבלעדי שיקול דעתה
עליו לפעול להצעת עובד חלופי העומד , וקיבל הזכיין הנחיה להחליף מי מעובדי .27.3.5.3

 לכרך התפעול.  כוח אדםבכלל הדרישות המנויות בפרק 
, אלא אם קיבל הכנסתשהוחלף לבקשת  הזכיין לא יחזיר לתפקידו המקורי עובד .27.3.5.4

 . הכנסתאישור לכך מראש ובכתב מ
 הכרחייםה םתנאיההזכיין ימנה ממלא מקום לעובד שהוחלף העומד לפחות בכל  .27.3.5.5

 עובד שהושעה ו/או הוחלף.ההנדרשים להעסקת 
המזמינה רשאית לדרוש תגבור זמני או ממושך באנשי הצוות, כל זמן שהזכיין אינו  .27.3.5.6

רות המוסכמת, באופן עקבי. במקרים אלה, לא יהיה הזכיין זכאי עומד ברמת השי
 לכל תוספת תשלום בגין כל שינוי או דרישה כאמור.

: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכיין מצהיר ומאשר, כי היתר כניסה ובדיקה ביטחונית .27.3.6
יסה לכנסת, ידוע לו שעובדיו, ספקיו, קבלניו וכל הפועלים בכנסת מטעמו, זקוקים להיתר כנ

ומחויבים בתחקיר ביטחוני, ולא יורשו להיכנס לכנסת ללא שעברו בהצלחה את התחקיר 
לכרך התפעול. הכנסת לא תהיה חייבת לנמק בפני  ביטחוןהביטחוני, והכל כמפורט בפרק 

הזכיין את הסירוב להעניק אישור כניסה לכנסת, למי שהזכיין יבקש זאת עבורו, ולזכיין לא 
, דרישה או תביעה כלפי הכנסת בשל סירוב כאמור. יצוין, כי אנשי מפתח תהא כל טענה

מסוימים ו/או עובדי צוות מסוימים יידרשו לבדיקה ביטחונית ברמת סיווג גבוהה במיוחד 
 לכרך התפעול. כוח אדםובפרק  ביטחוןוהדבר ישמש תנאי להעסקתם, והכל כמפורט בפרק 

תקופת טרם תחילת  ימים 10שור משמר הכנסת : הזכיין יציג לאירשימת עובדים לגיבוי .27.3.7
( עובדים נוספים, מעבר להיקף כוח האדם המוגדר במכרז, 10ההפעלה, פרטים של עשרה )

שישמשו כגיבוי במקרים בהם יידרש הזכיין להחליף עובדים. פרטי העובדים יועברו למשמר 
לפעול כאמור בפרק לכרך התפעול. כמו כן, על הזכיין  ביטחוןהכנסת בהתאם למוגדר בפרק 

לכרך התפעול, לאישור עובדים בעלי רמת סיווג גבוהה הבאים במגע  כוח אדםובפרק  ביטחון
 עם וועדות חוץ וביטחון ומשרד ראש הממשלה.

אין לראות בזכותה של הכנסת לדרוש החלפתו של עובד מעובדי הזכיין ו/או לסרב לאשר  .27.3.8
כיין, שיש בו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד הצבתו של מי מעובדיו, משום פיקוח על עובדי הז

 בין הכנסת לעובדי הזכיין, אלא אמצעים להבטחת ביצועו של הסכם זה ותו לא.

 תנאי העסקת עובדי הזכיין  .27.4
כל עובד מעובדי הזכיין, שיועסק על ידי הזכיין בתפקיד כלשהו ובמעמד כלשהו )קבוע, זמני,  .27.4.1

יועסקו על חשבון הזכיין, ועליו בלבד תחול  ארעי, ממלא מקום, מחליף, או כל מעמד אחר(
האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו איתם לאורך כל תקופת הסכם זה. עוד מובהר 

אדם, -כי מכיוון שהסכם זה עניינו אספקת שירותי הסעדה במשכן הכנסת, ולא אספקת כוח
קוניו, לא יחול על על כל תי 1996-אדם, התשנ"ו-הרי שחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח

 הסכם זה, על כל המשתמע מכך.
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מובהר ומוסכם על הצדדים, כי על השירותים נשוא הסכם זה חלות הוראות החוק להגברת  .27.4.2
החוק להגברת האכיפה של דיני )להלן: " 2011 –האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

כיבי השכר "(. הזכיין מתחייב לשלם לעובדיו עלות שכר מינימלית בהתאם לרהעבודה
להזמנה, וככל שיחול שינוי על פי כל דין ברכיבי השכר האמורים,  13-נספח א'המפורטים ב

הזכיין מתחייב לעדכן את רכיבי שכרם של עובדיו בהתאם, ולהודיע על כך לכנסת. ככל שפעל 
הזכיין באופן המפר את הוראות התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 

להסכם, ואת צווי ההרחבה הרלוונטיים, תהא המזמינה רשאית לחלט  9-ספח ב'נהמצ"ב כ
 את הערבות ולבטל את ההסכם. 

הזכיין מתחייב לשלם לכל המועסקים על ידו, לכל אורך תקופת ההתקשרות לא פחות משכר  .27.4.3
השווה לשכר המינימום בתוספת כל הזכויות הסוציאליות המתחייבות על פי כל דין וכן יישא 

ין בתשלום כל מס ו/או תשלום חובה בגין דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, מס הזכי
הכנסה, מס שכר, דמי טיפול ארגוני, תשלומים לקרנות פיצויים ו/או קרנות פנסיה וכן כל 

כמו כן, מתחייב הזכיין לזכות את תשלום אחר החל על מעביד בקשר עם העסקת עובדים. 
. 1951-, תשי"אבחוק חופשה שנתיתלכמות ולתנאים הקבועים , בהתאם ימי חופשהעובדיו ב

במהלך תקופות הפגרה ו/או המועדים בהם משכן הזכיין יהיה רשאי לחייב את עובדיו לנצל 
בכל אחת משנות על פי דין עד מחצית מימי החופשה השנתית להם הם זכאים הכנסת סגור 
גרה ו/או במועדים בהם הכנסת במהלך תקופות הפ ,. ככל שישהו עובדי הזכייןההתקשרות

על פי  אשר מנין ימיה עולה על מחצית מימי החופשה השנתית להם זכאיםסגורה, בחופשה, 
)מעבר למחצית מכסת ימי  אלהחופשה ימי מתחייב הזכיין לשלם לעובדיו שכר מלא בגין , דין

ין בהוראה מובהר כי א. הם זכאים על פי דין םולא לנכותם ממכסת ימי החופשה לה החופשה(
לכנסת, או בין הכנסת למי מהמועסקים על  זו כדי להצביע על יחסי עובד מעביד בין הזכיין

ידי הזכיין, ואין בהוראה זו, אלא כדי להבטיח לכנסת קבלת השירותים במסגרת הסכם זה 
 מכוח אדם איכותי.

ת הקבוע החתימה על ההסכם יבטח הזכיין את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם א ממועד החל .27.4.4
)י.פ.  1957-לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז ]נוסח משולב[ לפנסיה חובהבצו ההרחבה 

 "[, בשינויים שיפורטו להלן:ההרחבה צו(( ]להלן: "27.9.11) 6938, 6302
 ( לצו ההרחבה. 5) –( 1.א )4על הזכיין לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף  .27.4.4.1
 נמחק. .27.4.4.2
ה, לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי לצו ההרחב 8על אף האמור בסעיף  .27.4.4.3

 "אירוע מזכה", יכלול גם עזיבה של הארץ. 
לחוק הפיקוח על שירותים  23למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות סעיף  .27.4.4.4

, לא יהיה הזכיין רשאי למשוך את כספי 2005-פיננסים )קופות גמל(, תשס"ה
 התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק. 

על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר ההסדר המפורט לעיל, יהיה כפוף  .27.4.4.5
, ולהוראות הגורמים המוסמכים 1991-להוראות חוק עובדים זרים, תשנ"א

 להסדיר סוגיה זו כפי שתפורסמנה מעת לעת. 
ימים ממועד החתימה על ההסכם יעביר הזכיין "לגוף מוסדי" ו"למוצר  60בתוך  .27.4.4.6

תם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )עיסוק בייעוץ פנסיוני הפנסיוני", כמשמעו
, שאליו מפקיד הזכיין את התשלומים 2005-ובשיווק פנסיוני"(, התשס"ה

 הפנסיונים עבור העובד רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:
שם ומס' תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע  .27.4.4.6.1

לומים פנסיוניים לקופה הסכם זה, ושבגינו מפריש הזכיין תש
 כמתחייב על פי האמור לעיל. 

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על הסכם זה,  .27.4.4.6.2
או החל מיום קליטתו של העובד, או החל מיום שהעובד התחיל 

 לעבוד מכוח הסכם זה, לפי העניין.
 זהה העתק בחותמת מוחתם הוא כאשר למזמינה יועבר ל"הנ מהרשימה העתק .27.4.4.7

 . ד"עו ידי על ומאושר ורלמק
 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ועילה לביטולו. .27.4.4.8
( חודשים, ימסור הזכיין דיווח עדכני לכנסת. הדיווח יכלול גם את 6אחת לששה ) .27.4.4.9

רשימת העובדים שהועסקו על ידי הזכיין לצורך ביצוע חוזה זה, ושסיימו את 
( החודשים שקדמו למועד 6שהיא, במהלך ששה ) עבודתם אצלו מכל סיבה

 הדיווח.
 . לעובד שתימסר עבודה תנאי על הודעה במסגרת יפורטו לעיל ההוראות .27.4.4.10
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מובהר ומוסכם, כי הפרת הוראות הדין לעניין שכרם של עובדי הזכיין תהווה הפרה של  .27.4.5
עיף זה תביא הסכם זה. מבלי לגרוע מכלל זכויותיה של הכנסת בעניין זה מודגש, כי הפרת ס

 .8-ב' נספחבלהטלת פיצוי מוסכם על הזכיין, כאמור 
הזכיין מתחייב להמציא לחשב הכנסת בתום כל רבעון קלנדרי , אישור רואה חשבון בנוסח  .27.4.6

לפיו הזכיין מקיים כלפי עובדיו הוראות כל דין וההסכם  להסכם, 5-ב' נספחכהמצורף 
הווה תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום כמוגדר לעיל. המצאת אישור רואה חשבון כאמור ת

מטעם הכנסת לזכיין, וכל עוד לא הומצא אישור כאמור, תהא הכנסת רשאית לעכב כל 
 תשלום המגיע לזכיין, מבלי שהדבר יזכה את הזכיין בתשלום פיצוי כלשהו. 

חשב הכנסת יהיה רשאי לדרוש מהזכיין להעביר לידיו פרטים, אסמכתאות ואישורים  .27.4.7
ם של עובדי הזכיין במערך ההסעדה בכנסת, על מנת לפקח על קיום הוראות הנוגעים לשכר

הסכם זה והדין, בכלל זה דוח נוכחות העובדים, תלושי שכר, אישורים על תשלומים למס 
הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופת גמל, וזאת, בנוסף לאישור האמור 

לא מסר הזכיין אישורים . 27.4.4.9לסעיף  שלעיל או לדיווחים בהתאם 27.4.6בסעיף 
ואסמכתאות כאמור, לבקשת חשב הכנסת, תהא הכנסת רשאית לעכב כל תשלום המגיע 

 לזכיין, עד למסירתם, מבלי שהדבר יזכה את הזכיין בתשלום פיצוי כלשהו. 
נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו הממצאים בהודעה בכתב לזכיין ויהיה על הזכיין  .27.4.8

ימים מקבלת ההודעה אישור רואה חשבון, המפרט את תיקון הליקויים,  30להמציא בתוך 
ובכלל זה תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. עד למתן אישור רואה החשבון 
ותיקון מלא של הליקויים, תהא רשאית הכנסת לעכב כל תשלום המגיע לזכיין. לא תוקנו 

מור, יועברו כל הממצאים למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד ימים, כא 30הליקויים בתוך 
 הכלכלה.

דין של ערכאה -הזכיין מתחייב לשפות את הכנסת בגין כל סכום שתיאלץ לשלמו לפי פסק .27.4.9
מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הזכיין או מי מטעמו, או הטוען כי הוא עובדו, נגד הכנסת וכן 

 ם הגנה מפני תביעה כאמור.בגין הוצאות ושכר טרחה שתוציא הכנסת לש
היות שהזכיין משמש כקבלן עצמאי למתן שירותי הסעדה, הוא יהיה אחראי כלפי עובדיו,  .27.4.10

וכלפי מי שעוסק מטעמו במתן השירותים, בגין מוות, נזק גופני או נזק לרכוש שייגרם 
ודה, לעובדיו ו/או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העב

 או בקשר אליה, או בנסיעה לעבודה ובחזרה ממנה. 
כן יישא הזכיין באחריות ובסיכונים הכרוכים בבטיחות עובדיו, והוא לבדו יטפל ויסלק כל  .27.4.11

 דרישה ו/או תביעה בשל נזק שנובע מסיכון כנ"ל.
  בריאות העובדים   .27.4.12

דים, ולוודא, כי על הזכיין לפעול בהתאם לאמור בכרך התפעול בכל הקשור לבריאות העוב 
בתקופת מחלה של העובד או בתקופה שבה העובד פצוע בידיו, הזכיין לא יפעיל אותו לצורך 

 טיפול במזון.

  וציוד חומרים הובלת .28

על הזכיין להשתמש לצורך הגישה למתקני ההסעדה אך ורק בדרכי הגישה הקבועות והמסומנות,  .28.1
לכך, לא להשתמש בכלי רכב מנועי או לא מנועי להחנות כל רכב וכלי הובלה, רק במקומות המיועדים 

העלולים להזיק לדרכי הגישה או לחניון ולמלא בעצמו ו/או באמצעות עובדיו ו/א ובאמצעות ספקיו 
אחרי כל ההוראות שתוצאנה ע"י הכנסת, או מי מטעמה, מפעם לפעם בהקשר לגישה אל מתקני 

 ההסעדה וסביבתם. 
שינוע פנימי אשר נעשה על ידי הזכיין בשטחי הכנסת, מחייב  מובהר לזכיין כי כל שימוש באמצעי .28.2

 אישור קצין הכנסת, ומילוי אחר כלל הוראות הבטיחות אשר ינתנו על ידו או על ידי מי מטעמו. 
כל הכנסה של ציוד ומצרכי מזון למתחם הכנסת טעונה אישור של קצין הכנסת, והכל כמפורט בכרך  .28.3

נסים לכנסת מחויבים לעבור בדיקה קפדנית הכוללת שיקוף. הזכיין התפעול. הציוד ומצרכי המזון הנכ
מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון שיימסרו לו ע"י קצין הכנסת או מי מטעמו ללא כל השגות או 
טענות. מובהר בזאת, כי הליך הבדיקה והשיקוף עשוי להיארך זמן ממושך ועל הזכיין לקחת זאת 

מו על קיומו של הליך הבדיקה ועל דרישות התאום המפורטות בפרק בחשבון ולהודיע לספקים מטע
 לכרך התפעול.  ביטחון

מובהר לזכיין, כי עשויה להיות מגבלה בכל הנוגע להעברת החומרים והציוד בתוך משכן הכנסת, ככל  .28.4
  שהדבר יגרום להפרעה לעבודת הכנסת.

 ספקים אישור .29

ת מערך ההסעדה בכנסת כאמור בכרך התפעול, לאישור הזכיין יגיש רשימה של כלל הספקים מטעמו בהפעל
נציג הכנסת. נציג הכנסת או מי מטעמו רשאי לפסול מוצר או ספק או ליתן הוראות לזכיין, בין היתר בדבר 
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החלפת ספקים או מי מהם. פסילת ספקים תעשה בין כתוצאה ממגבלות כשרות, ביטחון או כל מגבלה 
הוראות נציג הכנסת והוראות קצין הכנסת באופן מיידי ללא כל שיהוי  אחרת. בכל מקרה ימלא הזכיין אחר

 או הסתייגות.

 התמורה -כספיים  יחסים .30

פי הסכם זה מעמידה הכנסת לרשות הזכיין את מתקני -תמורת קיום התחייבויותיו של הזכיין על .30.1
בהתאם  ההסעדה ללא תשלום, ומאפשרת לו למכור בהם את המוצרים ולתת בהם את השירותים והכל

 ובכפוף להוראות הסכם זה, ובהתאם לטבלאות המחירים המצורפים להסכם זה. 
הרכישה, או על ידי הכנסת  במעמד הלקוח ידי על לזכיין תשולם המוצרים רכישת בגין התמורה .30.2

 . כמפורט בסעיף זה להלן
המחיר במחיר נמוך מן או מנות מסוימות הכנסת רשאית להורות לזכיין למכור מוצרים מסוימים  .30.3

תשלם הכנסת לזכיין אחת  -(, ואם עשתה כן "מוצרים מוזלים"הקבוע בטבלאות המחירים )להלן: 
לחודש, את ההפרש בין מחירי המוצרים המוזלים לבין המחירים המופיעים בטבלאות המחירים כאשר 
הוא מוכפל בכמות הפריטים שנרכשו מכל סוג באותו החודש, והכל בהתאם ובכפוף לאמור להלן 

 לרכישת הזכאים אוכלוסיית את לקבוע רשאית תהא (. הכנסת"הסכום החודשי בגין מכירות"להלן: )
 ידי על הזכאית האוכלוסייה זיהוי אופן את לקבוע רשאית הכנסת תהא, כן כמו. מוזלים מוצרים
 אחר אמצעי כל או" חכם כרטיס" הצגת באמצעות לרבות, המוזלים המוצרים רכישת לצורך הזכיין
  .הכנסת של דעתה לשיקול בהתאם

לעיל,  27.4.3 -ו 27.3.3 פיםכנגד מילוי התחייבותו של הזכיין לפי סעי - ת פגרהותשלום נוסף בתקופ .30.4
, שאינו כולל מע"מ ₪ 190,000  , סכום חודשי נוסף בסך שלבתקופות פגרה בלבדתשלם הכנסת לזכיין, 

שיפחת מספר הימים בהם ככל "(. רההתשלום הנוסף בתקופות פגמותנה בהיקף המכירות )להלן: "
באותה  פגרהיפחת בהתאם התשלום הנוסף בתקופות ימים,  20 -משכן הכנסת סגור בשנה קלנדרית מ

 .  בגין כל יום שפחת כאמור ₪ 2,000של  , בסךשנה
התשלום הנוסף בתקופות פגרה ישולם לזכיין לאחר שיוכיח לכנסת לשביעות רצונה את עמידתו 

ובכלל זה יציג לה תלושי שכר של אנשי הצוות שהועסקו על ידו במתן השירותים  בתנאים לקבלתו,
לכנסת בתקופת הפגרה ודוחות נוכחות שלהם, שמהם עולה כי שולמה להם משכורתם במלואה 
בתקופת הפגרה. למען הסר ספק, תלושי השכר יוצגו כאמור לגבי כל תקופת פגרה ובכלל זה גם לגבי 

ן הכנסת היה סגור. ככל שנוכו מיתרת ימי החופשה הצבורה של אנשי חופשה מרוכזת שבהן משכ
מעבר למחצית ממכסת ימי החופשה להם זכאים אנשי הצוות ימים בגין חופשה במהלך תקופת הפגרה, 

 ₪ 250יפחת התשלום הנוסף בתקופת הפגרה בסכום של לעיל,  27.4.3הצוות על פי דין, כאמור בסעיף 
ובד. בנוסף לאמור, אם העסיק הזכיין בתקופת פגרה, לשם מתן השירותים לכל יום חופשה בגין כל ע

לעיל, או אם לא  27.3.3בכנסת, מספר אנשי צוות הנמוך ממספר אנשי הצוות במושב כהגדרתו בסעיף 
שילם לחלק מאנשי הצוות את מלוא משכורתם יופחת מהתשלום הנוסף בתקופות פגרה סכום חודשי 

 לא הועסק או שלא שולמה לו מלוא משכורתו כאמור לעיל. לכל עובד ש ₪ 15,000של 
בנוסף, תשלם הכנסת לזכיין, אחת לחודש, את התמורה המגיעה לו עבור כיבוד המתייחס לעמדת  .30.5

המספקת כיבוד לצריכה חופשית וכן עבור אירועים אותם סיפק הזכיין בחודש  הקפה במליאת הכנסת,
תחושב על פי הסכומים הנקובים בטבלאות המחירים.  הקודם. התמורה עבור הכיבודים והאירועים

כמו כן, בכפוף לדרישת הכנסת להרחבת מספר המלצרים מעבר ליחס הנדרש על פי כרך התפעול,  
"הסכום החודשי בגין כיבוד עבור כל מלצר נוסף לאירוע )להלן:  ₪ 300ישולם לזכיין סך נוסף של 

 (.ואירועים"
ותי שתייה לוועדות, תשולם לזכיין בהתאם להצגת אסמכתאות התמורה בגין שירות החדרים ושיר .30.6

חתומות על ידי נציגי הכנסת כפי שמפורט בכרך התפעול, והכל בהתאם למחירים הנקובים בטבלאות 
 (.החודשי בגין שירות חדרים וועדות" הסכוםהמחירים )להלן: "

קוח, בנוסף התמורה בגין, כל התמורה בגין מכירת מזכרות בקפיטריית נגבה תשולם לזכיין על ידי הל .30.7
לעמדה. בתום תקופת  ₪ 400אירוע בו תדרוש הכנסת מהזכיין הפעלה של עמדת מזכרות ניידת, תהיה 

מלאי המזכרות שנותרו לעיל, תרכוש הכנסת מאת הזכיין את  21הפעלת מרכז המכר כאמור בסעיף 
 .  ם(לזכיין, במחיר הרכישה בלבד )כנגד הצגת אסמכתאות לרכישת המוצרי

במקרה בו תתארך ישיבת מליאת  – 20:00 שעההפעלת מערך ההסעדה לאחר התשלום נוסף בגין  .30.8
או  כולל מע"מ בגין כל שעה ₪ 300, יהיה זכאי הזכיין לתמורה נוספת בסך 20:00הכנסת לאחר השעה 

ועד לתום ישיבת  20:00החל מהשעה הפעלת מערך ההסעדה כנדרש בכרך התפעול,  עבור, חלק ממנה
התשלום האמור ישולם רק במקרה של  כי ,ובהרמ הכנסת.מליאת בפרוטוקול  יקבעכפי ש המליאה

, ולא במקרה בו יופעל מערך ההסעדה לאחר השעה שמונה 20:00פעילות מליאת הכנסת לאחר השעה 
   שלא עקב פעילות מליאת הכנסת.

על ידי הכנסת בניכוי כל סכום  לעיל, ישולמו לזכיין 30.8עד   30.3התשלומים המצוינים בסעיפים  .30.9
שהזכיין חייב לכנסת, לרבות בגין פיצויים מוסכמים שהושתו על הזכיין וכל סכום אחר שהזכיין חייב 

 (."התשלום החודשי"פי דין )להלן: -פי הסכם זה או על-לכנסת על
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ולם לעיל, מובהר כי התשלום החודשי בגין החודש האחרון לתקופת ההתקשרות, יש  על אף האמור .30.10
 להלן וכל אישור אחר הנדרש לפי סעיף זה. 30.16 בסעיףבכפוף למסירת כלל האישורים הנדרשים 

מובהר למען הסר ספק כי כלל הסכומים המופיעים בטבלאות המחירים כוללים מע"מ וכל מס, אגרה  .30.11
 או פיקדון, כמו כן מובהר כי התשלומים שישולמו לזכיין ע"י הכנסת  יכללו מע"מ כחוק.

ימים מתום החודש שבו תוגש לכנסת דרישת התשלום )שוטף +  30שלומים ישולמו לזכיין בתוך כל הת .30.12
 ( בכפוף להגשת כלל האישורים הנדרשים לביצוע התשלום כאמור להלן. 30

דרישת התשלום תכלול חשבונית, חשבון מפורט וכלל המסמכים הנדרשים לאחר שאושרו על ידי  .30.13
 להלן. 30.15הכנסת כאמור בסעיף 

על כל צרופותיה היא תנאי מוקדם  -והגשתה התשלום תוגש לבדיקה ואישור של המזמינה,  רישתד .30.14
לביצוע התשלום על פי הסכם זה. כל עוד לא תוגש דרישת תשלום, על כל צרופותיה, לא תתגבש זכותו 
של הזכיין לתשלום על פי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי המזמינה רשאית שלא לאשר 
לזכיין את דרישת התשלום, כולה או חלקה, אם מצאה, לאחר בדיקת הדרישה, כי הזכיין לא הגיש את 
דרישת התשלום כנדרש ו/או אינו זכאי לתשלום כפי שהתבקש על ידו, ו/או כי יש מקום להפחית 
עד מהתמורה הנדרשת, על פי הסכם זה )לרבות בגין פיצוי מוסכם(. עוד מובהר, למען הסר ספק, כי מו
 הגשת החשבונית יהיה המועד הקובע לצורך התשלום ולא תאריך החשבונית, במידה והם שונים. 

 אישור דרישת התשלום על ידי הכנסת, כפוף להעברת כלל האסמכתאות והצרופות המנויות להלן: .30.15
בכל חודש את דוחות המחשב הכוללים את כמויות המכירה  10-הזכיין יעביר לכנסת עד ל .30.15.1

 .של כל המוצרים
המאשר את תכולתם. דוחות  6-נספח ב'לדוחות יצורף מסמך חתום ע"י רו"ח בנוסח  .30.15.2

המחשב יהיו אך ורק רישומי קופה המבוצעים על פי כל דין בעת ביצוע מכירות בפועל 
והזכיין לא יהיה רשאי לבצע כל תיקון או שינוי ברישומי החודש אלא בהוראות הדין החל 

 י קופה.על ניהול פנקסי חשבונות ורישומ
 .5-ב' נספחמדי רבעון ימציא הזכיין תצהיר ואישור רואה חשבון בנוסח  .30.15.3

וכתנאי לתשלום התמורה החודשית בגין  עם סיום תקופת ההתקשרותהזכיין מתחייב להעביר לכנסת  .30.16
 החודש האחרון לתקופת ההתקשרות ומתן השירותים, את כלל האישורים הבאים: 

ידי הכנסת, לפיו -וכל אישור נוסף שיידרש על 5-ב' ספחנתצהיר ואישור רואה חשבון, בנוסח  .30.16.1
 שילם הזכיין את כל התשלומים, אשר הוא חב בהם לעובדיו.

לכרך התפעול, ואישור הגורם  אחזקה וציודאישור על ביצוע השבת ציוד כאמור בפרק  .30.16.2
 המקצועי בכנסת בדבר תקינות הציוד שהוחזר.

 שניתנו לזכיין, לנציגיו ולעובדיו.אישור משמר הכנסת על החזרת אישורי הכניסה  .30.16.3
 אישור נציג הכנסת על החזרת שטחי ההסעדה במצב כפי שניתן לו, כשהם נקיים ופנויים. .30.16.4
הכנסת תהא רשאית לעכב את התשלום החודשי האחרון כאמור, ו/או לפעול על פי כל זכות  .30.16.5

ן וזכותה הנתונה לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות זכותה לקיזוז חובות הזכיי
 לחילוט הערבות.

הכנסת תהא רשאית לדרוש מהזכיין להציג בפניה כל אסמכתא, מסמך, ספר, פנקס וכל מסמך אחר  .30.17
המנוהל על ידו בקשר להכנסותיו ו/או מכירותיו במתקני ההסעדה השונים ו/או באספקת השירותים 

 עם דרישתה הראשונה.  ובין כל יעוד אחר שתמצא לנכון בקשר להסכם זה והוא יעמידם לרשותה מיד
הזכיין ינהל חשבון נפרד לפעילותו בכנסת והכנסת רשאית לבקש כי המחשב של הזכיין יחובר למחשב  .30.18

 של המזמינה.  
נמצא על ידי הכנסת כי דוחות המחשב שהוגשו לה על ידי הזכיין אינם משקפים את מכירותיו בפועל,  .30.19

עומדים לרשותה על פי דין או על פי הסכם זה, תהא הכנסת רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה ה
שלא לשלם לזכיין את הסכומים הנקובים לעיל מהמועד שלגביו התגלתה אי ההתאמה כאמור ואילך, 
וזאת מבלי שהדבר יביא לשינוי במחיר המכירה של המוצרים המוזלים, וכן לדרוש מהזכיין להשיב לה 

 בגין טיפול הכנסת בנושא.  15%באופן מידי כל תשלום ששולם לו ביתר בתוספת 
בתום כל שנה קלנדרית, תיערך התחשבנות שנתית בין הכנסת לזכיין, ובה ייבחן היקף התשלומים  .30.20

החודשיים הכולל שהועבר לזכיין ע"י הכנסת אל מול הדוחות שהעביר. במקרה ותימצאנה טעויות 
סת, בין ביתר, ובין שלא, בתשלומים שהועברו לזכיין כתוצאה מדו"חות בלתי נכונים שהעביר לכנ

הכנסת תקזז או תשלם, לפי העניין, את הסכומים כאמור, במסגרת התשלום הבא המגיע לזכיין 
 מהכנסת. 

בתום תקופת ההתקשרות )תקופת ההסכם הראשונה, או אחת מתקופות ההסכם המוארכות, לפי  .30.21
כיין להעביר לכנסת, אם ההקשר(, תבוצע התחשבנות סופית, בה יילקחו בחשבון תשלומים שהיה על הז

היו, כגון פיצויים מוסכמים שהוא חייב בהם וכיו"ב, אשר לא נוכו מהתשלומים החודשיים מכל סיבה 
 שהיא, וכן כל סכום שהזכיין יהיה חייב לכנסת בגין מתן שירותי ההסעדה לכנסת. 

והבלעדית  מוצהר ומוסכם כי התשלומים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם התמורה הסופית, המלאה .30.22
 שתשלם הכנסת לזכיין בגין שירותי ההסעדה. 
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הזכיין לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא מאת הכנסת בין בשל שינויים קיצוניים  .30.23

בכמויות המכירה בתקופת פגרה ו/או בתקופת בחירות, ו/או בימים בהם הכנסת אינה פעילה מכל 
ת בעלויות המוצרים ו/או העבודה ו/או השירותים שמהם סיבה שהיא ו/או בגין שינויים ותנודו

 משתמש הזכיין מכל סיבה שהיא, לרבות שנת שמיטה וכיוצא בזה.
 הצמדה .30.24

המחירים המפורטים בטבלת המחירים יהיו צמודים למדד המחירים ל"ארוחות במסעדות  .30.24.1
"י הלשכה ( המפורסמים ע"מדד ב'" -'"( ול"שכר המינימום" )להלןמדד א" -ובתי קפה" )להלן

המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בהתאמה )להלן: "המדדים"(. 
 למדד ב'. 50%-למדד א' ו 50%ההצמדה תהיה בשיעור של 

עדכון המחירים יהיה עפ"י שיעורי השינוי שיהיו במדד א' ובמדד ב' במועד העדכון למדד א'  .30.24.2
ההצעות במכרז, דהיינו מדדי חודש  ולמדד ב' בהתאמה הידועים במועד האחרון להגשת

 18(. מועד העדכון הראשון יהיה לאחר "מדד המחירים הבסיסי")להלן  2013 נובמבר
חודשים. מוצרים נוספים  6חודשים לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות ויתבצע כל 

שאושרו למכירה במהלך תקופת ההתקשרות, יעודכנו במסגרת העדכון הכללי בלבד, בתנאי 
 6חודשים ממועד שבו אושרו לראשונה. מוצרים אשר במועד העדכון לא חלפו  6חלפו ש

 חודשים ממועד אישורם, יעודכנו רק במועד עדכון המחירים הבא. 
החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד  18למרות האמור לעיל, אם במהלך  .30.24.3

דכון האחרון, תיעשה התאמה ומעלה ממועד הע 4%המחירים הבסיסי ושיעורו יעלה לכדי 
לשינויים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד המחירים הבסיסי, שהיה 

 ידוע במועד האחרון לקבלת הצעות, לבין המדד הקובע במועד)י( הגשת החשבון)ות(. 
מובהר ומוסכם, כי האחריות לבקש את עדכון המחירים, בהתאם לאמור לעיל, מוטלת על  .30.24.4

והזכיין לא יהיה זכאי לקבל מהכנסת הפרשים, הנובעים מאי הצמדת המחירים הזכיין 
  ידו.-בתקופה הקודמת למועד הגשת הבקשה על

 אחריות פיצוי ושיפוי .31

הזכיין יישא באחריות בלעדית ומלאה בגין כל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, לרבות תאונת עבודה  .31.1
לכל אדם ובכלל זה לכנסת לעובדיה או למי מאורחיה, כך והרעלת מזון, שיגרמו במישרין או בעקיפין 

גם לעצמו, לעובדיו, לעובדי קבלן המשנה מטעמו, ולכל צד שלישי בגין ביצוע השירותים נושא הסכם 
 זה, בהקשר אליהם או הנובע מהם מסיבה כל שהיא.

שתה הראשונה על הזכיין מתחייב לפצות ו/או לשפות את הכנסת לרבות עובדיה ו/או צד ג', מיד עם בק .31.2
נזקי הגוף ו/או רכוש שייגרמו להם בעקבות ו/או בהקשר עם הפעלת שירותי ההסעדה או מתן 

ידי הזכיין ו/או מי מעובדיו ובלבד שניתנה על כך הודעה בכתב לזכיין וכן ניתנה לו  -על השירותים
הזכיין היא האפשרות להשמיע את טענותיו בעניין זה. החלטת הכנסת לאחר שמיעת טענותיו של 

 המחייבת.
היה והכנסת תחויב לשלם דמי נזק ו/או פיצוי על נזקי גוף ו/או רכוש ו/או נזק אחר שייגרמו לזכיין,  .31.3

לרבות עובדיו ו/או צד ג' ו/או מי המועסקים ע"י הזכיין ו/או ע"י המועסקים, מתחייב הזכיין לפצות 
 ויבה בו כאמור.ו/או לשפות את הכנסת מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שח

היה והכנסת תחויב בכל זאת לפצות את מי מעובדיו ו/או המועסקים על ידי הזכיין שיינזק בגין העדרם  .31.4
של האמצעים וכלי העזר לשמירת הבטיחות, מתחייב הזכיין לפצות ו/או לשפות את הכנסת מיד עם 

 דרישתה הראשונה על כל סכום שתחויב בו כאמור.
ידו ו/או הרכוש, הציוד -דית לשמירת הרכוש, הציוד והמוצרים המובאים עלהזכיין יישא באחריות בלע .31.5

לכרך התפעול. הזכיין מצהיר  אחזקה וציודוהמוצרים המסופקים לזכיין על ידי הכנסת כאמור בפרק 
בזאת כי הוא פוטר את הכנסת והבאים מטעמה מאחריות לכל אבדן או נזק העלול להיגרם לרכוש 

או עבורו במסגרת מתן השירותים על פי ההסכם )מבלי לגרוע מכלליות האמור, כלשהו המובא על ידו ו/
לרבות לכלים, לציוד, למוצרי מזון וכיו"ב(, אולם האמור בדבר פטור כאמור, לא יחול במקרה של נזק 

 בזדון שנגרם על ידי הכנסת או מי מטעמה, אם הוכיח זאת הזכיין. 
ו מי מטעמה, לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין ו/או מוסכם ומוצהר בזאת במפורש כי על הכנסת א .31.6

סוג שהוא כלפי הזכיין, על נזק או הוצאה שנגרמו, שלא בזדון לרכושו ו/או לעסקי הזכיין, לרבות נזק 
או הוצאה הנגרמים מהפסקת חשמל, גז, מים, או מהפעלת כל סמכות הניתנת לכנסת בהתאם להסכם 

 34ת כלל הסיכונים העשויים להיגרם לו בנוסף לאמור בסעיף זה או לדין, והזכיין מתחייב לבטח א
 להלן. 

הכנסת, נציגה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, בחבות כל שהיא לגבי כל נזק גוף ו/או  .31.7
אובדן ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא אשר יגרם לזכיין ו/או לעובדיו ו/או למועסקים על ידו ו/או סוכניו 

ו ו/או לכל אדם אחר שימצא במתקנים, והזכיין נוטל על עצמו את מלוא האחריות בגין ו/או לקוחותי
   כל נזק מעין זה ומתחייב לשלמו.
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  סודיות .32

ידו, לא ימסור למי שאינו -הזכיין או מי מעובדיו, או מנהליו, או מי שמועסק או הועסק בעבר על .32.1
 נסת.מוסמך לקבל, ידיעה שהגיעה אליו תוך כדי עבודתו במשכן הכ

לא יחזיק הזכיין או מי מעובדיו, ללא סמכות כדין, ולא ימסור למי שאינו מוסמך לקבל, מסמך שהגיע  .32.2
 אליו תוך כדי עבודתו או שהותו במשכן הכנסת.

לא ימסור הזכיין או מי מעובדיו, ידיעה או מידע כל שהוא הקשור, נובע או הגיע אליו עקב עבודתו  .32.3
 ל שהוא, לרבות אמצעי התקשורת.במשכן הכנסת, לכל גורם חיצוני כ

עובדי הזכיין והזכיין עצמו מתחייבים לשמור על סודיות בכל הנוגע לעבודתם, וכהצהרה לכך יחתמו  .32.4
להסכם.  2-ב' בנספחהזכיין וכל מי שמועסק על ידו על הצהרות לשמירה על סודיות בנוסח זהה לאמור 

ת כל עובד חדש המצטרף לעבודה במהלך הזכיין יעביר לידי הכנסת את כלל הטפסים חתומים, לרבו
 תקופת ההתקשרות.

 סעיף זה ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד בכלל. .32.5

  ביטחון .33

 ן לכרך התפעול ככתבם וכלשונם.ביטחועל הזכיין לפעול בהתאם להנחיות פרק  .33.1
ז זה, תיעשה לאחר כל העסקת עובד זכיין או כל עובד אחר המועסק במסגרת השירותים נושא מכר .33.2

מילוי טופס שאלון אישי לעובד/מועמד לעבודה שיסופק ע"י מחלקת הביטחון של הכנסת ובכפוף 
 לאישורה של מחלקת הביטחון בכנסת.

הזכיין ימלא אחר כל דרישה מטעם מחלקת הביטחון של הכנסת בדבר הרחקה משטח העבודה של כל  .33.3
 הסבר. אדם ו/או מועסק לפי דרישה ראשונה וללא צורך ב

אדם ו/או מועסק אשר הורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור להיות מועסק אצל הזכיין בין במישרין  .33.4
 ובין בעקיפין בשטח הכנסת.

מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הכניסה והשהייה של כל אדם במשכן הכנסת ורחבתו כפופים  הזכיין .33.5
. והתקנות והכללים על 1968-כ"חלהגבלות הקבועות בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התש

 מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו ימלא בקפדנות אחר כל אלה. זכייןפיו ה

  ביטוח  .34

להבטחת התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו על פי הסכם זה או  .34.1
לולות לחול עליו חבויות, לפי כל דין, הזכיין יערוך, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד ע

בחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, ביטוחים בקשר לכל התחייבויות הזכיין ולרבות הביטוחים 
 "(. ספח הביטוחיםנ" -)להלן  להסכם 7-ב' בנספח המפורטים

הביטוחים יהיו בגבולות אחריות המפורטים בנספח הביטוחים וכן יורחבו לכלול סעיף "חבות צולבת",  .34.2
"(. המוטבים הפוליסות" -יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח )להלן  על פיו

 בפוליסות יהיו הזכיין והכנסת ביחד ולחוד.
יום לפני תום כל שנה או  30 -ימים ממועד חתימתו של הסכם זה, ו 7הזכיין ימציא למזמינה, בתוך  .34.3

לגבי השנה העוקבת או תקופה עוקבת ארוכה  –לפני תום תקופת תוקפם של הפוליסות )לפי העניין( 
 34.1 יותר, אישור חתום על ידי המבטח על עריכת הביטוחים בנוסח נספח הביטוחים כאמור בסעיף

 לעיל, בהתאם להוראות הסכם זה. 
הפוליסות יכללו סעיף הקובע כי הזכיין ו/או המבטח לא יהיו רשאים לבטל את הפוליסות ללא מתן  .34.4

 יום טרם ביטולן, כולן או חלקן )הכל לפי העניין(. 60בכתב למזמינה לפחות הודעה מוקדמת 
הפוליסות יכללו תנאי מפורש על פיו רק הזכיין יישא בתשלום הפרמיה ובתשלומי ההשתתפות  .34.5

 העצמית.
הפוליסות יכללו הוראה על פיה הם מהווים ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הכנסת,  .34.6

 ליהם סעיף "השתתפות".ולא יחול ע
 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הזכיין או כדי להטיל על הכנסת חבות כל שהיא. .34.7

 בטחונות .35

מועד חתימת הסכם זה, זכיין בה, יעמיד של הזכיין על פי הסכם זההתחייבויותיו קיום להבטחת  .35.1
או מאת חברת ביטוח  שראליימסחרי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק  בלתיערבות בנקאית 

שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  ,ישראלית
ואשר אושרה ע"י החשב הכללי  ,)חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן שלה( 1981-התשמ"א

)ובמילים חמש מאות  ₪ 500,000בסך , כנסתהלפקודת  באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים,
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צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת  (,הסכם"ערבות " -להלן) אלף שקלים חדשים(
ממועד תחילת בתוקף  אתהו להסכם 4-ב' כנספחבהתאם לנוסח המצורף  הסכם זה. הערבות תונפק

 יום לאחר סיום תקופת ההתקשרות.  60ההתקשרות על פי הסכם זה, ועד לתום 
 4.2נסת תאריך את תקופת ההתקשרות בהתאם לאופציות השמורות לה, כאמור בסעיף היה והכ .35.2

יום  60להסכם, יאריך הזכיין את תוקף תקופת ערבות הביצוע בהתאמה, כך שמועד תוקפה יהא תום 
 ממועד סיום תקופת ההתקשרות המוארכת.

ה לדרישותיה, מהווה מתן הערבות כאמור, על כל תנאיה המפורטים ואישורה בידי הכנסת כמתאימ .35.3
 תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי אין במתן הערבות על פי הסכם זה משום ויתור מצד הכנסת על  .35.4
זכותה לסעדים אחרים כנגד הזכיין, בין אם הסעדים מפורטים בהסכם ובין אם אלה סעדים העומדים 

 לזכותה מכוח כל דין.
הבנקאית תהיה ניתנת לחילוט על ידי המזמינה בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם הערבות  .35.5

זה, או בגין התנהגות שלא בדרך מקובלת ובתום לב, או לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, או 
 מאת למזמינהלצורך גביית פיצויים אחרים וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע 

 .ןהזכיי
הזכיין מסכים כי סכום ערבות הביצוע מהווה פיצוי מוסכם סביר והגיוני ביחס לנזק שניתן לצפותו  .35.6

   מראש בעת כריתת ההסכם.
צטרך להציג כל ת שהכנסתמבלי  מנפיק הערבותלוט על ידי הצגתה ליתהא ניתנת לח ערבות הביצוע .35.7

חייב להימנע מלנקוט בכל הליך מת זכייןה .הלנמק החלטת שהכנסת תצטרךה ומבלי ימסמך ו/או ראי
 לוט הערבות.יאשר יהא בו משום עיכוב ח

חולטה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, מתחייב הזכיין להעמיד לפקודת הכנסת ערבות בנקאית  .35.8
 ימים ממועד החילוט.  7חדשה, או להשלים את הערבות הבנקאית שחולטה, לפי העניין, וזאת בתוך 

תום תקופת ההתקשרות )בין הראשונית ובין המוארכת לאחר יום  60עד  לספק הביצוע תוחזר ערבות .35.9
  אין לזכיין חובות כלפי המזמינה.כי  כנסת,אישור הזאת בכפוף לו לפי העניין(,

 רשות בר .36

מוסכם בין הצדדים כי מעמדו של הזכיין במשכן הכנסת הנו של "בר רשות" וכי אין לו כל זכות אחרת  .36.1
שכירות משנה. וכן כי הזכיין אינו ולא יהיה דייר מוגן כמשמעותו בחוק  במקרקעין, כגון שכירות או

"( כי הזכיין לא שילם ולא ישלם חוק הגנת הדייר" –)להלן  1977-הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב
דמי מפתח מכל סוג שהוא לכנסת וכי כל דבר שהשקיע או ישקיע במשכן הכנסת לא יחשב בתשלום דמי 

 זכויות כלשהן על פי חוק הגנת הדייר. מפתח ולא יקנה לו
 על הזכיין להשתמש ברשות הניתנת לו אך ורק לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. .36.2
עם סיום תקופת הסכם זה, ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא, מתחייב הזכיין להחזיר לכנסת את כלל  .36.3

ר לו וכשהוא נקי מכל אדם וחפץ הציוד שהושאל לו על ידי הכנסת ושטחי ההסעדה, במצב כפי שנמס
 של הזכיין או מי מטעמו. 

 מוסכמים פיצויים .37

, נספחיו על התפעול כרך/או ו, נספחיו על ההסכם מסעיפי באחדהיה והזכיין  לא יקיים ו/או לא יעמוד  .37.1
נספח פיצויים " -)להלן להסכם זה 8-ב' בנספח מוסכמים על פי המוגדרפיצויים  כנסתל זכייןישלם ה

ידי הצדדים -"(. הפיצויים המוסכמים המפורטים בנספח הפיצויים המוסכמים נקבעו עלמוסכמים
כהערכה מוסכמת של הנזק העלול להיגרם לכנסת כתוצאה מסתברת של ההפרות המפורטות בנספח 

 פיצויים מוסכמים וישולמו על ידי הזכיין ללא צורך בהוכחת נזק כאמור על ידי הכנסת.
ן הזכיין פיצוי מוסכם וקבוע מראש, בשיעורים המפורטים בנספח הכנסת תהא רשאית לדרוש מ .37.2

 הפיצויים המוסכמים, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לכנסת  לפי ההסכם ועל פי כל דין. 
נציג הכנסת יהיה מוסמך להטיל על הזכיין תשלום בכל אחד משיעורי הפיצויים המנויים בנספח  .37.3

ימים, לפיה, לזכיין תינתן הזדמנות להשמיע  10לזכיין של הפיצויים המוסכמים בכפוף למתן התראה 
את דברו בפני נציג הכנסת במועד שייקבע על ידי הכנסת. עבר המועד והזכיין לא הופיע להשמיע את 
דברו כאמור, רשאי נציג הכנסת להחליט בעניינו ולהטיל על הזכיין את הפיצוי המוסכם כמפורט בנספח 

 הפיצויים המוסכמים.
 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.-מור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד לכנסת עלאין בא .37.4
מובהר ומוסכם בזה, כי בכל מקרה של הפרה יסודית על ידי הזכיין, אשר בגינה החליטה הכנסת על  .37.5

ידו, לפני -הפסקת ההתקשרות עימו, וכן, בכל מקרה שבו הזכיין ביקש להפסיק את מתן השירותים על
, תשלום זה יכול ₪ 500,000ופת ההתקשרות, ישלם הזכיין למזמינה פיצוי מוסכם בסך של תום תק

שיבוצע באמצעות חילוט ערבות הביצוע ו/או באמצעות תשלום שיבצע הזכיין לכנסת ו/או באמצעות 
 קיזוז הסכום כאמור על ידי הכנסת מכל תמורה המגיעה לזכיין מהכנסת.
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 ביטולו אוההסכם  סיום .38

לרבות אם  סיום לכדי זה הסכם להביארשאית  הכנסת הוראה אחרת בהסכם זה, מובהר כיעל אף כל  .38.1
לזכיין, ובמתן  יום 90 של מוקדמת התראהבכפוף למתן  וזאתלעיל,  4יוארך בהתאם לאמור בסעיף 

 נימוק סביר לסיום ההתקשרות מטעמה.
וללא צורך בהודעה  ידימיבאופן  סיום לכדי זה הסכם להביא הכנסת רשאית, מהאמור לגרוע מבלי .38.2

לרשותה על פי  העומדלפגוע בזכות הכנסת, לרבות כל סעד חוקי אחר,  ומבליסביר,  ובנימוקמוקדמת 
 :הבאים מהמקריםאחד  בקרותכל דין, 
שעות,  24יפסיק את ביצוע השירותים לפי הסכם זה בחלקם או בכללותם למשך  הזכיין אם .38.2.1

 ללא אישור הכנסת.
 להלן.  38.3.1 יסודי להסכם זה בהתאם לאמור בסעיף תנאי הזכייןיפר  אם .38.2.2
 של מהותי נכס לגבי לפועל הוצאה הליכי במסגרת פעולה כל או קבוע או זמני עיקול הוטל .38.2.3

יום ממועד  30, והעיקול או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך הזכיין
 ביצועם.

 .קבוע/  זמני מפרק או קבוע/  זמני נכסים ונסכ או נאמן, חלקם או כולם, הזכיין לנכסי מונה .38.2.4
צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על  הזכיין כנגד ניתן .38.2.5

פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או ניתן כנגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 
שיו למען קבלת אורכה או פשרה למען הסדר סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנו

 לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג. 233עימם על פי סעיף 
 הסתלק מביצוע ההסכם. זכייןכי ה הכנסת של דעתה להנחת הוכח .38.2.6
או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  זכייןכי ה דעתה את להניח הוכחות הכנסת בידי כשיש .38.2.7

 קשר עם הסכם זה או עם ביצועו.שוחד, מענק, שי או טובת הנאה כלשהי ב
 נמנע שהזכיין או נכונה אינה זה הסכם במסגרת שניתנה הזכיין של כלשהי הצהרה כי התברר .38.2.8

 .הזכיין עם ההתקשרות על להשפיע כדי בה היה לדעתה אשר מהותית עובדה לכנסת מלגלות
 במשך יםפעמ משלוש יותר, המוסכמים הפיצוייםבנספח  המנויותיחזרו על עצמן הפרות  אם .38.2.9

 .אחד חודש של זמן תקופת
 הפרת הסכם .38.3

, 13, 12, 10.1, 9.1, 8.3, 7.3, 6עמידה של הזכיין בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים:  אי .38.3.1
יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע  33, 30, 27, 25, 24, 23, 21, 20, 19, 15, 14.1

גרוע מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם ובכרך מכך. אין באמור לעיל כדי ל
 התפעול. 

 –הפר הזכיין הפרה יסודית, לפי הסכם זה, או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל"א  .38.3.2
, או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לזכיין ארכה לקיומו והתנאי לא 1970

ה, אזי בכל אחד ממקרים אלו, רשאית הכנסת לעמוד על קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכ
קיום החוזה עם הזכיין, או לבטל הסכם זה, ו/או לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים, כל דבר 
אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע"י הזכיין, וזאת על חשבון הזכיין ובנוסף לזכויות 

חרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרוש הכנסת העומדות לה על פי כל דין ועל פי הוראות א
 לעיל.  37.5כאמור בסעיף  ₪ 500,000תשלום פיצויים מוסכמים בסך של 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת התחייבויות הזכיין בכל הנוגע ליחסיו עם  .38.3.3
 עובדיו מהווה גם היא הפרת הסכם יסודית.

הכנסת לחלט את ערבות הזכיין המצויה בידה, ולגבות מבלי לגרוע מזכויותיה של הכנסת, רשאית  .38.4
ממנה כל סכום בשל נזקים שיגרמו לה עקב הפרת ההסכם כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבות 

  אחרת של הזכיין.

 ביטולו או ההסכם סיום תוצאות .39

 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ובכל מועד שהוא, יחולו, בין היתר, ההוראות הבאות: 

( ימים ממועד סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, יחזיר הזכיין ללא כל 7: בתוך שבעה )זרת מידעהח .39.1
תמורה, מידע סודי ו/או מידע אחר של הכנסת שנמצא בחזקתו, בקשר עם הסכם זה וביצועו. כן, יעביר 
 הזכיין לכנסת, באופן מסודר וענייני את המידע הקשור בהסכם זה וביצועו, אשר נדרש לכנסת כדי
להמשיך בביצוע הפרויקט ללא עיכוב, ולרבות ידע שהצטבר אצל הזכיין, תיקים, תיעוד, מסמכים 

 הקשורים בשלבי ביצוע העבודה על ידי הזכיין ו/או קבלני המשנה.
: כל סעיף בהסכם זה, אשר מעצם טיבו מיועד לחול גם לאחר סיום ההסכם, בין אם הדבר המשך תוקף .39.2

 לאו, יישאר בתוקפו לאחר סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא. צוין במפורש בהסכם ובין אם 
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: אין בכל האמור בסעיף זה, כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים שמירת תרופות .39.3
 פי כל דין בכפוף להוראות הסכם זה. -פי הסכם זה, ו/או על-לכנסת על

 ה, בהתאם לתנאי כל דין.אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של הכנסת להשבה מלא .39.4

 זכויות הסבת .40

הסכם זה נעשה עם הזכיין בהתבסס על הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, ובהתבסס על אמון  .40.1
הכנסת בו וביכולותיו. לפיכך, הזכיין אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להעניק ו/או להמחות ו/או 

ם זה, כולם או מקצתן, לכל אדם ו/או גוף אחר, לשעבד איזה מזכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכ
בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא בהסכמת הכנסת אשר תינתן, אם תינתן, מפורשות, מראש ובכתב 

 ובתנאים כפי שתקבע הכנסת.
הכנסת תהא רשאית לראות בהקצאה ו/או בהעברת מניותיו של הזכיין, אשר יהיה בהן משום העברת  .40.2

ן ו/או מכירה או העברה, בדרך אחרת של השליטה בזכיין, משום הסבת זכויות על שליטה בתאגיד הזכיי
פי סעיף זה. על הזכיין להודיע בכתב לכנסת על כל פעולה כאמור טרם ביצוע הפעולה, והכנסת תודיע 

 זה. 40לזכיין בכתב אם בכוונתה לראות בפעולה הסבת זכויות כאמור בסעיף 
הזכות להסב או להמחות זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה, כולן מוצהר ומוסכם בזאת כי לכנסת  .40.3

או חלקן, לכל משרד ממשלתי, מוסד או מפעל של המדינה, תאגיד שהוקם על פי דין, חברה ממשלתית 
או חברה בת ממשלתית או כל תאגיד אחר שלמדינה שליטה בו או לכל אדם או גוף אחר כפי שתמצא 

שור כלשהו מהזכיין או מצד ג' כלשהו. הודעה על פעולה כאמור של הכנסת לנכון ללא צורך בקבלת אי
 תינתן לספק סמוך לאחר ביצועה.

 קיזוז ועכבון .41

מבלי לגרוע מכל זכות או סעד הנתון בידי הכנסת, על פי הסכם זה או על פי כל דין, הכנסת תהיה  .41.1
ב, מכל סכום המגיע לזכיין רשאית לקזז או לנכות, כל סכום, מכל עסקה שהיא, קצוב או שאינו קצו

מאת הכנסת. הזכיין לא יהיה רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הכנסת, מכל סכום שהוא חייב 
 לכנסת, מכל סיבה שהיא.

הכנסת תהא רשאית לעכב תחת ידיה כל נכס של הזכיין וכן כל סכום המגיע לזכיין מאת הכנסת, בכל  .41.2
אות הסכם זה. הזכיין לא יהיה רשאי לעכב כל נכס השייך מקרה שהזכיין יפר או לא יקיים, איזו מהור

  לכנסת תחת ידיו והוא מוותר על כל זכות עיכבון על פי כל דין על ידי הכנסת.

 שונות .42

עיכוב מצדו של צד להסכם זה,  מובהר בזה כי אין בהתנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי או .42.1
, או כהסכמה כלשהי זכות על כוויתור להיחשב כדי/או הדין, בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו

לאיזו הפרה, או אי קיום תנאי הסכם זה, או כנותנת דחייה, או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של 
 איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשו על ידי אותו צד בכתב ומפורשות.

זכאי בשום מקרה, לרבות במקרה של לא יהיה  הזכיין, זה בהסכם מפורשות האמור מן לגרוע מבלי .42.2
ביטולו המוקדם של הסכם זה, לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כלשהו מאת הכנסת בגין ההשקעות אשר 

/או ו ביצועו/או ו זה בהסכם הכרוך/או ו הקשור בכל ישאישקיע, אם ישקיע, ו/או הוצאות בהם י
 . קידומו

 מי או השני הצד של כמיצגו או כשלוחו פעלי ולא עצמו יציג לא, השני הצד בשם יתחייב לא צד כל .42.3
 השני הצד באישור אלא – מטעמו מי/או ו מועסקיו/או ו עובדיו לגבי הדין והוא ועניין דבר לכל מטעמו

 .ומראש בכתב מפורשות
, מגבשים ומבטאים את מערכת היחסים, נספחיו על התפעול כרך זה ובכלל, לו והנספחים זה הסכם .42.4

 שבין הצדדים באופן בלעדי ומוחלט.הזכויות וההתחייבויות 
את ההסכם השלם  מהוויםההנחיות לתפעול מערך ההסעדה בכרך התפעול,  וכללהסכם זה  תנאי .42.5

 והמחייב שבין הצדדים בגין השירותים נשוא ההסכם. 
 דפי, פרוספקטים, הצהרה, מצג, טיוטה, הסכם כל ומבוטלים בטלים זה הסכם של חתימתו עם .42.6

 אם, מטעמם מי או מהצדדים מי ידי על פה בעל/או ו בכתב שנעשו התחייבויות הבטחות, אינפורמציה
 .הצדדים בין שהוסכם כל את הממצה הוא זה הסכם ורק כאלה היו

המופיעים בנספחים להסכם זה, תהיה להם אותה המשמעות שיש להם בהסכם זה, אלא אם  המונחים .42.7
 נאמר בהם במפורש אחרת. 

שור ו/או הנובע מתנאי הסכם זה, יהיה בסמכותם הייחודית של בתי משפטי בין הצדדים הקהליך  כל .42.8
 המשפט המוסמכים בירושלים בלבד. 
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 הודעות .43

כל הודעה על פי הסכם זה ע"י צד למשנהו תעשה בכתב ותימסר אישית ו/או תשלח בדואר רשום לפי הכתובת 
שעות מעת  72לתעודתה בתום  הרשומה לעיל במקרה שההודעה תשלח בדואר כאמור, תחשב כאילו הגיעה

מסירתה למשלוח בדואר. כל הודעה באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל תחשב כאילו הומצאה ביום העבודה 
שלמחרת משלוחה ובלבד שהשולח ווידא טלפונית את קבלתה ורשם על פני ההודעה את שמו של מאשר 

 הקבלה. השולח ישמור את האישורים כאמור על משלוח ההודעות.

 

 איה באו על החתום במקום ובמועד הנקובים בראש הסכם זה:לר

 
 מספר תאגיד: ____________________ שם המציע: _____________

 כתובת מלאה )לא תא דואר(: _______________________________

 מספר פקס: _________________ מספר טלפון: ___________________

   תאריך: ________

 

 י החתימה וחותמת המציע:  חתימת מורש

____________________ 

 שמות מורשי החתימה החתומים על הצעה זו: 

 שם : ____________   ת.ז. : __________  תפקיד במציע : _____________

 שם : ____________   ת.ז. : __________  תפקיד במציע : _____________

 

סמך דלעיל נחתם על ידי ה"ה ________ ו___________ וכי הם אני הח"מ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי המ

 מחייבים את ________ לכל דבר ועניין.

 עו"ד / רו"ח      __________________ 
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 להסכם 1-'ב נספח

 

 

 

 

 הצעת הזכיין המלאה ובכלל זה טבלאות הצעת המחיר כפי שאושרו על ידי הכנסת

 יצורפו להסכם זה חתומים ומאושרים על ידי הכנסת
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 להסכם 2-'ב נספח

 בלתי חוזרת לשמירת סודיות התחייבות: הנדון

)להלן: נציג מטעמו של _____________ מס' _________,  ז, _____________ הנושא ת"מהח" אני
(, "המזמינה"לכנסת )להלן:   םשירותי ןהנות (הקף בעיגול את החלופה הרלוונטיתהמציע )עובד של /  ( "המציע"

, בתוקף התפקיד שאני ממלא בזאתמתחייב להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת,  20/2013במסגרת מכרז מס' 
החברה והמזמינה, לשמור על סודיות  בענייניבחברה במסגרת מתן השירותים למזמינה, ולאור מעורבותי 

פי הסכם -בקשר או עקב ביצוע התחייבויות החברה עלאלי  הגיעמוחלטת של כל המידע הסודי של המזמינה אשר 
לגלותם ולא להעבירם, כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין לכל אדם  לאזה, ולא לעשות בהם שימוש כלשהו, 

 לאחר סיום עבודתי עבור המזמינה ו/או עבודתי בחברה. גםאו גוף אחר, 

בעת גילויו  זוההאשר סווג על ידי הכנסת כסודי או כל מידע בעל פה או בכתב  –סודי"  מידעבמונח " הכוונה
לעיל, הסודות המקצועיים  האמורחשב כסודי, ומבלי לגרוע מכללות יכסודי, או אשר מעצם טיבו עשוי לה

, עובדיה ובאיה האחרים של הכנסת, נתונים הכנסתוהמסחריים של הכנסת, או שברשותה, מידע אודות חברי 
ויישומי מחשב שפותחו עבור הכנסת, נהלי עבודה, תוכניות  תוכנותמדיניות, סטטיסטיים, סקרים, מסמכים, 

 .בוכיו" פיננסיים, נתונים חותודו"

 אשר: סודילעיל לא יחול על מידע  האמור

 פורסם כדין או שהוא פותח לעיון הציבור כדין. -

 מצוי בחזקתי קודם לגילוי ללא חובת סודיות. היה -

 ידי באופן עצמאי.-על פותח -

 ידי צד ג' ללא חובת סודיות.-לי על נמסר -

 או הפך להיות בגדר נחלת הכלל. הינו -

של עבודתי,  כתוצרבזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי, תוך כדי עבודתי כאמור ו/או  מתחייב אני
ת של המזמינה, אלא באמצעו אחריםלכל גורם, לרבות גורמים הקשורים למזמינה, ואף לא להפיצם ליועצים 

 המזמינה או על פי הנחיותיה המפורשות בכתב.

לא להוציא ממשרדי המזמינה ו/או החברה מסמכים ו/או חומר אחר השייך למזמינה, ועם  בזאתמתחייב  אני
הנמצא ברשותי  חומרעבודתי עבור המזמינה במסגרת החברה ו/או בחברה, להשיב למזמינה כל מסמך ו/או  סיום

 רך כלשהי במוניטין של המזמינה.ו/או בשליטתי, ולא לפגוע בד

 ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והנן בלתי חוזרות. ל"הנ התחייבויותיי

 

 

 :2013באתי על החתום היום _______ לחודש _________  ולראייה

 

 

____________________ 

 מה(יתח)                    
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 להסכם 3-'ב נספח

 

 העדר ניגוד ענייניםוהתחייבות בלתי חוזרת ל הצהרה: הנדון

 

/ ("המציע")להלן: נציג מטעמו של  ________ מס' _________,  ז, _____________ הנושא ת"מ"הח אני
שירותים ___________ לכנסת )להלן:  ןהנותהמציע )הקף את החלופה הרלוונטית בעיגול( עובד של 

 : כדלקמן"( מצהיר בזאת ההסכםלבין המזמינה )להלן: " מציעבין ה שנחתם(, על פי הסכם "המזמינה"
 

שלי לבין התחייבויות החברה על  אחרתמתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות  לא .1
 פי הסכם זה.

 

 אינני קשור למזמינה ו/או למי מטעמה בקשר מסחרי קבוע. ניא .2

 

על פי הסכם זה לבין מילוי  מציעהאמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד  ניא .3
 מציע, ואני מתחייב בזאת להודיע לבעקיפין, במישרין ו/או מציעתפקיד ו/או התחייבות אחרת של ה

על פי הסכם זה לבין פעילות  מציעהתחייבויותיי כעובד ה ביןולמזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים 
 אחרת שלי.

 

הניתנים למזמינה על פי  לשירותיםישי, כל שירות או מידע בקשר מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד של ניא .4
או בעקיפין  במישרין/או בקשר לתוכנה ו/או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת וההסכם, 

בתמורה, פרט לשירותים מטעם  שלאלשירותים אלה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין 
זו, ועל פי ההסכם, אלא אם כן ניתנה לכך  התקשרותמתוקף  מציערש כעובד ההמזמינה החלים עלי במפו

 הסכמתה של המזמינה מראש ובכתב.

 

 .חוזרותניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי  להנ" תחייבויותייה .5

 

 

 :2013באתי על החתום היום _______ לחודש _________  ולראייה

 

____________________ 

 תימה(ח)                      
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 תאריך: ____________                       נוסח ערבות הסכם                                          להסכם 4 –נספח ב' 

 
 
 
 

    לכבוד
   הכנסת

 
 
 

 ערבות מס'_______הנדון: 
 

 
 

בות מוחלטת ובלתי "( הננו ערבים בזה כלפיכם, בערהחייבעל פי בקשת _____________ )להלן: "
"( סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "חמש מאות אלף ) ₪ 500,000מותנית, לתשלום כל סכום עד 

כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת החייב 
 הסכם ההתקשרות להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת.ביחד בקשר עם 

 
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום הערבות

 המרכזית לסטטיסטיקה בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידיכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם 

שיהא עליכם לדרוש תחילה מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי  הראשונה בכתב,
 את סילוק הסכום הנ"ל מאת החייב.

 
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום 

 מקרה לא ישולם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות.
 

 .יום ____________**ועד ל ערבות זו בשלמותה תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה
 

 ערבות זו אינה מותנית ואיננה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 ____________/חברת ביטוחבנק

 סניף___________
 
 
 
 
 
 
 
 
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות על פי מסמכי המכרז. *

 יום אחרי תום תקופת ההתקשרות. 60**       
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 נספח ב'-5 להסכם

 

 

 אישור רואה חשבון בדבר קיום הוראות לגבי העסקת עובדים*

 

משמעו כל עובד המועסק על ידי המציע, ו/או כל עובד של קבלן המשנה  –*בכל מקום באישור זה, עובד המציע 
 מטעם המציע, ו/ או כל ספק או כל עובד של ספק הקשור עם המציע בקשר עם מערך ההסעדה בכנסת.

 חשבון ____________, מרחוב ____________________ מאשר בזה כדלהלן: אני החתום מטה, רואה

 "(.המציע: "להלן_________________________________ ) של החשבון רואה משמש הנני .א

 מתן לשם הנדרשים והידע הנתונים כל בידי ומצויים המציע מטעם זה אישור ליתן הסמכות בעל הנני .ב
 . זה אישורי

 _________________ המציע העסיק____ /_____/___ -ל  _____/ _____/ _____ שבין בתקופה .ג
 "(.האישור תקופת: "להלן) עובדים [שם המציע]

 הסוציאליים התנאים, הנלווים התשלומים, השכר תנאי כל את האישור בתקופת לעובדיו שילם המציע .ד
 לרשויות והעבירו דין פי על לנכותו שיש חובה תשלום כל משכרם ניכה, דין פי על המתחייבים
 תשלום כל, השתלמות קרנות או/ו גמל קופות או/ו פנסיה לקרנות והעביר משכרם ניכה, המוסמכות

 וההסכם הדין הוראות כל את עובדיו כלפי וקיים עובדיו לבין בינו ההסכם פי על להעביר עליו שהיה
 .ובמועדן במלואן להעסקתם בקשר

 .בדין הקבוע המינימום משכר נמוך שאינו שכר לעובדיו המציע שילם האישור בתקופת .ה

 מידי להן המגיעים התשלומים של פירוט הכוללים שכר תלושי האישור בתקופת לעובדיו מסר המציע .ו
 .בחודשו חודש

 וכי ההסכם פי על לו המגיע את למציע לשלם הכנסת של לנכונותה בסיס מהווה זה אישור כי לי ידוע .ז
 .אלה תשלומים לביצוע המוקדם התנאי לקיום חהכהוכ זה אישור על מסתמכת הכנסת

 

                        

         ________________________                                  _________________ 

 רואה חשבון )חתימה וחותמת(                                              תאריך        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 להסכם 6-נספח ב'

 

 תאריך:_______________

 

 לכבוד

 )שם המציע( ______________

 א.ג.נ

  : אישור רואה חשבון בדבר דוחות מכירות במערך ההסעדה של הכנסת הנדון

 

 אני החתום מטה, רואה חשבון ____________, מרחוב ____________________ מאשר בזה כדלהלן:

 

 "(.המציע__________________)להלן: "הנני משמש כרואה חשבון של ___________

 

 על יסוד בדיקה שערכתי הנני מאשר כדלקמן:

 

הנתונים המפורטים בדוחות המציע המצ"ב בדבר כמויות המכירה של כל המוצרים הנמכרים ע"י המציע  (1
, לשנת ________ משקפים נאמנה את מכירות המציע                         במתקניו בכנסת, במהלך חודש 

 "(.ההסכםבהתאם לחובת הדיווח החלה על המציע על פי הוראות ההסכם מיום _________ )להלן: "

ידוע לי כי אישור זה מהווה בסיס לנכונותה של הכנסת לשלם למציע את המגיע לו על פי ההסכם וכי  (2
 הכנסת מסתמכת על אישור זה כהוכחה לקיום התנאי המוקדם לביצוע תשלומים אלה.

 

 

         ________________________                                  _________________ 

 רואה חשבון )חתימה וחותמת(                                              תאריך        
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  7-'ב נספח

    
)להלן: מתן שרותי ההסעדה  בגין"(  המבוטחעל עריכת ביטוחים של                                )להלן: " אישור: הנדון

 "(השרות אתריהכנסת בירושלים )להלן: " במשכן"( השירותים"
 

 חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: ,הח"מ _____________ ואנ

הביטוחים המפורטים להלן, בקשר לביצוע  אתמאשרים כי החל מיום _____ ועד יום _____ ערכנו  הננו .1
 השירותים:

הנגרמת במשך תקופת )כגון, תאונת עבודה, מחלת מקצוע(, פגיעה גופנית  בגין, חבות מעבידים חיטוב .א
בביצוע השירותים,  מציעידי ה-המועסקים על ועובדיהםהביטוח, עבור כל העובדים, קבלני המשנה 

חמישה ) 5,000,000-אחריות שלא יפחת מ בגבולבכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, 
 לתקופת הביטוח במיליון( דולר ארה" חמישה) 5,000,000-מולמקרה ו לעובד בליון( דולר ארה"מי

   .שנתית
הכנסת, בגין טענה כי היא נושאת בחבות מעביד  –הביטוח יורחב על מנת לשפות את מדינת ישראל 

 כלפי מי מעובדי המציע.

ושהועמדו לרשות המציע ע"י  והציוד והחומרים שנמסרו מציעהשייכים ל הציוד והחומרים יטוחב .ב
וכן את מלאי מוצרי המזון , השירותהמיועדים לביצוע השירותים והנמצאים באתרי הכנסת, 
   ., ב"ביטוח אש"כנגד כל הסיכונים -במלוא ערכם שברשותו, 

הכנסת, משועבדים  –ידי מדינת ישראל -תגמולי הביטוח בגין נזק לציוד ולרכוש שנמסר למציע על
 .לטובת הכנסת

לא )עובדי הכנסת ורכושה יחשבו לעניין זה כצד ג'(. גבול האחריות בביטוח זה  'גחבות כלפי צד  יטוחב .ג
  , ולתקופת ביטוח שנתית. אירוע לכל)מליון וחצי דולר ארה"ב(  1,500,000$-יפחת מ

הכנסת, ככל שתיחשב אחראית למעשיו של המציע -הביטוח מורחב, על מנת לשפות את מדינת ישראל
  למחדליו, או למעשים ולמחדלים של כל הפועל מטעמו.  או

 (.cross liabilityבפוליסת הביטוח ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .ד

לרכוש שאינו בבעלותו של המציע או של מי מטעמו, אולם נמצא בפיקוחם או /סייג המתייחס חריגכל  .ה
  הכנסת.  –מבוטל לגבי רכוש מדינת ישראל  –בהשגחתם 

 –הכנסת, שהמציע או כל מי מטעמו פועלים או פעלו בו  –לגבי רכוש מדינת ישראל  כל חריג/סייג
 מבוטל.

 –כל חריג/סייג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, ו/או חומר זר ו/או מזיק אחר, במאכל או במשקה 
 מבוטל.

, נמכרולחבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת ממוצרים שיוצרו, חריג/סייג המתייחס 
שהדבר  ככלידי המבוטח או בקשר עמו או כל איש שבשירותו -סופקו, טופלו, הורכבו, שווקו על

( PRODUCT LIABILITY)המוצר  חבות. לחילופין ייערך ביטוח למתן שרותי ההסעדהמתייחס 
ב( למקרה ולתקופה, כאשר הביטוח דולר ארה" מיליון וחצי) 1,500,000$ -בגבול אחריות שלא יפחת מ

הכנסת, ככל שתיחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי המציע  –על מנת לשפות את מדינת ישראל  מורחב
 ו/או כל הפועלים מטעמו. 

 לגם את מדינת ישראל ואת הכנסת. הביטוחים הנ" לכלולהמפורטים לעיל הורחב  בביטוחיםהמבוטח  שם .2
ף שלמבוטח זיקה אליו או יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גו מכלתחלוף"  על ויתורכוללים סעיף "

 התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לשירותים, וכן סעיף אחריות צולבת. שהמבוטח

הכנסת ועובדיהם, ובלבד  –אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3
 שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על המציע.ההשתתפות העצמית  .4

של יחיד מיחידי המבוטח, העלול לגרוע  מחדלאחת מהפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו מעשה או  לכ .5
 האחרים. המבוטחיםפי הפוליסה, לא יגרע מזכויות -מזכויות על
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יום  60שום, לפחות לכם הודעה על כך בדואר ר תשלחלא יצומצמו, לא יבוטלו, אלא אם  להנ" ביטוחיםה .6
  מראש.

שנערך על ידי הכנסת, ולא יחול עליהם סעיף  אחרהינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח  להנ" ביטוחיםה .7
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כשקיים  להנ" בביטוחים". כל סעיף השתתפות"

השיפוי  במלואכמזכים את הכנסת  לטוחים הנ"לא יופעל כלפי הכנסת, ולגבי הכנסת ייחשבו הבי אחרביטוח 
 המגיע לפיהם.

זה ישא בתשלום דמי הביטוח, השתתפות עצמית  למסמך בכותרת" המבוטחהמבוטח אשר שמו נקוב כ" קר .8
 .להנ" בביטוחיםויתר החבויות המוטלות על המבוטח 

כאשר התביעה מעוגנת הכיסוי בפוליסות,  המגביליםומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים או  טליםב .9
 משנה ועובדיהם, עבודת נוער, רכוש של הכנסת שבו פועל המבוטח. וקבלניבנזק קבלנים 

בחוזה ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות  הביטוחידיכם כאישור לקיום תנאי -לנו כי כתב זה מתקבל על דועי .10
 שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

תו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפח .11
 הכיסויים המתחייבים על פי המצוין לעיל. 
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 להסכם 8-'ב נספח

 נספח פיצויים מוסכמים

שיוטלו על הזכיין אם לא יעמוד להסכם. בנספח זה מפורטים הפיצויים המוסכמים   37להלן רשימת ההפרות והפיצויים המוסכמים בגינן, בהתאם לאמור בסעיף  .1
 בסעיפי ההסכם או כרך התפעול על פי המוגדר להלן.

 ין.המזמינה תהא רשאית לדרוש מהזכיין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסכומים המפורטים להלן, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד למזמינה על פי כל ד .2

 כם.תשלום סכום הפיצוי המוסכם יהא בהתאם למנגנון הקבוע בהס .3
 

 

 הפרה מס' פרק/נושא

 

 הפנייה
 

 גובה הפיצויים המוסכמים

 

תכניות 

 עבודה

1.  
אי הגשת/הכנת תוכנית עבודה בזמן הקבוע לכך, ובהתאם להוראות כרך 

 התפעול

פרק תוכנית העבודה בכרך 

 התפעול
 להפרה ליום ₪ 500

 אי הגעה של נציג הזכיין לפורום התיאום השבועי  .2
 פרק תוכנית העבודה בכרך

 התפעול
 להפרה ₪ 400

 אי מסירת דיווח לכנסת בגין תלונה שהתקבלה או אי טיפול בתלונה  .3
פרק תוכנית העבודה בכרך 

 התפעול
 להפרה  ₪ 500

 אי העברת משוב בחודש מסוים  .4
פרק תוכנית העבודה בכרך 

 התפעול
 לכל שבוע איחור בהעברת המשוב ₪ 300

5.  
ת העבודה, והתקשורת עם נציגי כל חריגה אחרת מההוראות בעניין תוכני

 הכנסת, המפורטות במסמכי המכרז שלא הוגדרה לעיל
 למקרה ₪ 500 מסמכי המכרז

 

ארגון 

ותפעול 

חדרי 

האוכל 

והמתקנים 

  השונים

 

 

 

6.  
 אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו לזכיין בדבר פתיחת מתקני ההסעדה

ארגון ותפעול חדרי האוכל  פרק

 בכרך התפעול והמתקנים השונים
דק' איחור בפתיחה או הקדמה  10לכל  ₪ 400

 בשעת הסגירה, עבור כל מתקן

7.  

 3 -אי עמידה ברמות השירות המוגדרות לזכיין בכרך התפעול למעלה מ

 פעמים. 

חריגה ברמות שירות הנמדדת בזמן, תיחשב לחריגה כאשר העיכוב אורך יותר 

 עבור הזמן שהוקצב לפעולה. 25%מ

ארגון ותפעול חדרי האוכל פרק 

 בכרך התפעול והמתקנים השונים
 למקרה ₪ 300

8.  

 אי קיום הדרישות לאופן ההגשה ולתפעול האירועים, ובכלל זה:

 כמות ואיכות המנות -
 היערכות עם מנות נוספות -
 ארגון ותפעול לקראת האירוע  -

ארגון ותפעול חדרי האוכל פרק 

 בכרך התפעול תקנים השוניםוהמ
 להפרה לאירוע ₪ 500

 אירועים בכרך התפעול
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 הפרה מס' פרק/נושא

 

 הפנייה
 

 גובה הפיצויים המוסכמים

 

 

 

 

 

 

 

ארגון 

ותפעול 

חדרי 

האוכל 

והמתקנים 

  השונים

 

9.  

 אי קיום הדרישות לאופן ההגשה ולתפעול האירועים, ובכלל זה:

 אופן הגשת המנות לפי הזמנים המוגדרים -
 אספקת הציוד הנדרש באירוע וכיו"ב -
 עמידה בכלל דרישות הביטחון בכל הקשור לתפעול האירועים בכנסת -
 נוכחותו של מנהל אירוע כנדרש אי -

ארגון ותפעול חדרי האוכל פרק 

 בכרך התפעול והמתקנים השונים
 להפרה לאירוע ₪ 1000

 אירועים בכרך התפעול

10.  
 אי עמידה בדרישות כמות מינימאלית ושל איכות כוח האדם באירועים

 וכן אי קיום הדרישה בדבר כמות המלצרים שנדרש לספק לאירוע

ן ותפעול חדרי האוכל ארגופרק 

 למנהל אירוע ₪ 1000 בכרך התפעול והמתקנים השונים

 למלצר באירוע ₪ 500
 פרק כוח אדם בכרך התפעול

11.  
כל חריגה אחרת מההוראות בעניין אירועים וכיבודים המפורטות במסמכי 

 המכרז שלא הוגדרה לעיל
 למקרה ₪ 500 מסמכי המכרז

 

 

 

הנחיות 

בישול 

והפעלת 

 יםהמטבח
 

 

 

 

 

 

 

 

12.  
בתוצאות המעבדה נמצא ליקוי חמור באיכות המזון. לעניין זה, ליקוי חמור 

 יוגדר ע"י נציג הכנסת

פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול
 לליקוי ₪ 1000

13.  

אי  לרבות, אך לא רק, -טיפול במזון שלא בהתאם להוראות בטיחות המזון  

שמירת המזון בטמפרטורה הנדרשת, אי אחסנה כנדרש, אי שמירה על הפרדת 

 המזון כנדרש, אי קיום הוראות בדבר לקיחת דגימות כנדרש(

פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול
 להפרה ליום ₪ 1000

14.  

שימוש חוזר במזון בניגוד להוראות מחזור מזון או הגשת מזון המהווה סיכון 

 תברואתי

 )מזון פג תוקף, פריטים שאינם עומדים בדרישות(

פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול
 עבור כל מנת מזון לאדם ₪ 1000

 שימוש בחומרי גלם שלא קיבלו אישור מרב הכנסת  .15
פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול
 להפרה ₪ 2000

 הכשרות  אי ביצוע הוראה של משגיח  .16
פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול
 להפרה ₪ 500
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 הפרה מס' פרק/נושא

 

 הפנייה
 

 גובה הפיצויים המוסכמים

הנחיות 

בישול 

והפעלת 

 המטבחים
 

 

 

 

 אי ביצוע הדברה בהתאם להוראות   .17
פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול
 למקרה ₪ 500

18.  
כל חריגה אחרת מההוראות בעניין כשרות או בטיחות המזון המפורטות 

 במסמכי המכרז שלא הוגדרה לעיל.
 המכרזמסמכי 

למקרה / לעובד /  למוצר / למנה / ליום,  ₪ 500

 לפי ההקשר.

תפריטים 

ומפרטי 

 מזון
 

19.  
התקשרות עם ספק שלא אושר על ידי המזמינה, או לחילופין שימוש בפריטים 

 שלא אושרו ע"י הכנסת
בכרך  מזון ומפרטי תפריטיםפרק 

 התפעול
 לפריט או למקרה -להפרה  ₪ 2000

 עד בדבר המזון המוגשאי העמדת מידע לסו  .20
בכרך  מזון ומפרטי תפריטיםפרק 

התפעול וכל הנחיה נוספת 

 המתייחסת למידע לסועד

 

 ליום ₪ 500

 

21.  
חוסר במשקל או בנפח המנות המוגשות. הפרה תיחשב לעניין זה למקרה שבו 

 פריטי מזון מאותו סוג התגלה חוסר במשקל או הנפח כאמור. 5בדגימה של 
בכרך  מזון יומפרט תפריטיםפרק 

 התפעול
 לכל הפרה ₪ 2000

22.  
מחסור בפריט חובה, בכלל זה דרישות מגוון מינימאלי, ופריטי חובה 

 המפורטים בהצעת המחיר כפי שאושרה על ידי המזמינה
בכרך  מזון ומפרטי תפריטיםפרק 

 התפעול
 , ליוםלסוג פריט חסר ₪ 1,000

23.  
י מזון המפורטות במסמכי כל חריגה אחרת מההוראות בעניין תפריטים ומפרט

 המכרז שלא הוגדרה לעיל
 מסמכי המכרז

למקרה / לעובד /למוצר / למנה / ליום,  ₪ 500

 לפי ההקשר

  .24 אירועים
 לאישור בכפוף שלא בכנסת, חיצוני גורם עם אירוע והפעלת התקשרות

 המזמינה כנדרש
 למקרה ₪ 2500 פרק אירועים

 

 כוח אדם
 

 

 

 

 

 ליום / להפרה  ₪ 500 פרק כוח אדם בכרך התפעול דה מיד עם היוודע לזכיין על קיומואי דיווח על סכסוך עבו  .25

26.  

 העסקת כוח אדם במתקני ההסעדה או באירועים, שאינם עומדים בדרישות:

 ללא ההכשרה הנדרשת  -

 שלא עומד בתנאים הנדרשים  -

 שלא עברו ריענון כנדרש -

 שלא עומדים בדרישות קוד לבוש -

 יגיינה, וכיו"בניקיון וה - -

  פרק כוח אדם בכרך התפעול

 
 ליום לעובד ₪ 200

 



87 

 

 

 

 הפרה מס' פרק/נושא

 

 הפנייה
 

 גובה הפיצויים המוסכמים

 
27.  

תחילת הפעלה ללא גיבוש נהלי משמעת מאושרים בידי המזמינה או אי טיפול 

 בעבירת משמעת של אחד העובדים
 ליום/ להפרה  ₪ 1000 פרק כוח אדם בכרך התפעול

28.  
 וח אדםירידה בהיקף המינימאלי של כוח האדם הנדרש כמוגדר בפרק כ

 בהפעלת כלל מערך ההסעדה
 פרק כוח אדם בכרך התפעול

 למנהל המערך או לסגן מנהל המערך ₪ 800

 לעובד  ₪ 400

29.  
כל חריגה אחרת מההוראות בעניין כוח אדם המפורטות במסמכי המכרז שלא 

 הוגדרה לעיל
 להפרה או לעובד ₪ 400 מסמכי המכרז 

 

 

 

 

 

אחזקה 

 וציוד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחזקה 

 ודוצי

 

30.  

 שימוש המוביל לבלאי בלתי סביר בציוד הכנסת  -

ביצוע שינויים בציוד השייך לכנסת ללא קבלת אישור מוקדם לכך  -

 מהגורמים המוסמכים מטעם הכנסת

פרק הנחיות לבישול והפעלת 

 המטבחים בכרך התפעול

למקרה ליום, עד להחזרת הציוד למצבו  ₪ 5000

 המקורי

31.  
ו במבנה כגון: חשמל, גילוי אש, צנרת מים ביצוע שינוי במערכות תשתית א

 וביוב, הזזת דלת ממקומה, פתיחת רצפה / חור בקיר וכדומה

 פרק אחזקה וציוד בכרך התפעול

 
למקרה ליום, עד להחזרת הציוד למצבו  ₪ 1000

 המקורי

 איחורלכל שבוע  ₪ 500 פרק אחזקה וציוד בכרך התפעול אי ביצוע ספירת מלאי ו/או השלמת ציוד נדרש  .32

33.  
אי ביצוע פעולות תחזוקה שוטפת שבאחריות הזכיין, או אי דיווח בעניין 

 פעולות אחזקת הציוד, כנדרש. 
 להפרה לסעיף ₪ 500 פרק אחזקה וציוד בכרך התפעול

34.  
אי תיקון פגמים/ליקויים של הציוד שבאחריות הזכיין או אי דיווח על פגמים / 

 נקט עבור הציוד שבאחריותוליקויים /תקלות / פעולות תיקון בהן 
 פרק אחזקה וציוד בכרך התפעול

 להפרה / אי דיווח  ₪ 750

לחלופין, רשאית המזמינה לבצע את התיקון, 

ע"ח הזכיין, בתוספת דמי טיפול למזמינה של 

 בהתאם להסכם 15%

35.  
שימוש בציוד ללא אישור המזמינה ו/או ללא שעמד בתנאים הנדרשים )עמידה 

 שמלאי, וכו'(בתקנים, אישור ח
 לפריט ליום ₪ 1000 פרק אחזקה וציוד בכרך התפעול

36.  
אי עמידה באספקה ובדרישות הציוד אותו נדרש הזכיין לספק,  וכן  שימוש 

 בפריטים שאינם נקיים, שלמים, שצבעם דהה, וכו'.
 לפריט ליום ₪  100 פרק אחזקה וציוד בכרך התפעול

37.  
כמפורט במסמכי המכרז אשר לא  כל חריגה אחרת בעניין הציוד ואחזקתו

 הוגדרה לעיל
 למקרה ליום ₪ 250 מסמכי המכרז
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 הפרה מס' פרק/נושא

 

 הפנייה
 

 גובה הפיצויים המוסכמים

 

 

 

 ניקיון

 

 

 

 

 למקרה ₪ 200 פרק  ניקיון בכרך התפעול אי ניהול או אי הגשת דוחות בדבר לוחות זמנים לניקיונות התקופתיים  .38

39.  

 

אי ביצוע ניקיון כנדרש במתקנים ובמטבחים, לרבות הקפדה על כללי הבטיחות 

בהקשר לניקיון, או אי עמידה בלוחות הזמנים של סיום פעולות הניקיון בתום 

 שעתיים מסיום הפעילות

 פרק  ניקיון בכרך התפעול

 למטלה ₪ 500 -ניקיון יומי 

 למטלה ₪ 500 –ניקיון שבועי 

 למטלה ₪ 1000 –ניקיון חודשי 

 למטלה ₪ 1000ניקיון חצי שנתי 

ניקיון, לחלופין, רשאית המזמינה לבצע את ה

של –ע"ח הזכיין, בתוספת דמי טיפולי למזמינה 

 בהתאם להסכם 15%

40.  
כל חריגה אחרת מההוראות בעניין הניקיון המפורטות במסמכי המכרז שלא 

 הוגדרה לעיל
 למקרה ₪ 200 פרק  ניקיון בכרך התפעול

  .41 קיימות
הפרה של הוראות פרק הקיימות בקשר למחזור, הפרדת פסולת, חסכון במים 

 יו"בוכ
 להפרה ₪ 200 פרק קיימות בכרך התפעול

 ביטחון

 למקרה ₪ 5000 פרק ביטחון בכרך התפעול אי דיווח על תקלה ביטחונית  .42

 העסקת עובד שלא על פי הוראות הביטחון, או שלא עבר סיווג ביטחוני  .43
 פרק ביטחון בכרך התפעול

 למקרה ₪ 5000
 פרק כוח אדם בכרך התפעול

 למקרה ₪ 5000 פרק ביטחון בכרך התפעול , ציוד, או כוח אדם שלא בהתאם להנחיות הביטחוןהכנסת סחורות  .44

 למקרה ₪ 5000 פרק ביטחון בכרך התפעול עבירה על הוראות אבטחת המידע  .45

46.  
כל חריגה אחרת בנוגע להוראות הביטחון המחמירות במשכן הכנסת המפורטות 

 במסמכי המכרז שלא הוגדרה לעיל
 למקרה ₪ 5000 זמסמכי המכר

  .47 דיווחים

 

אי ביצוע דיווחים כנדרש על פי פרק הדיווחים או כל דיווח אחר הנדרש 

 במסגרת כרך התפעול וההסכם
 למקרה ₪ 400 פרק דיווחים

 

 כללי

 

 

 

48.  
הזכיין לא משתף פעולה עם נציגי הכנסת ולא מאפשר להם לבצע את מלאכת 

 ודתו הפיקוח על עב
 להפרה ₪ 1000 הסכם

49.  
גביית מחיר העולה על המחיר בטבלאות המחירים ובמפרטים כפי שאושרו על 

 ידי המזמינה מבלי שנתקבל לכך אישור מפורש מטעם המזמינה
 לכל פריט שנמכר ביתר, ליום  ₪ 250 הסכם
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 הפרה מס' פרק/נושא

 

 הפנייה
 

 גובה הפיצויים המוסכמים

 

 

 

 

 

 כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  

הפרת הוראות הדין לגבי עניין שכרם של עובדי הזכיין )ובכלל זה הוראות 

ע לשכר העובדים על פי חוק ולהפרשת הזכויות הסוציאליות של בנוג

 העובדים(
 הסכם

 ליום הפרה, לעובד צוות של זכיין ₪ 500

 ליום הפרה ל"איש מפתח", של הזכיין ₪ 750

 ליום איחור ₪ 1000 הסכם אי הגשת אישור רו"ח בדבר קיום תנאי העסקה לעובדים כנדרש  .51

 לחשבון ₪ 500 הסכם אישור וחתימת רו"ח כאמור הגשת חשבונות לחיוב הכנסת ללא  .52

 הסכם הגיש הזכיין למזמינה דוחות מחשב שגויים על מכירותיו בפועל  .53
הזכיין ישיב באופן מידי כל סכום ששולם לו עבור 

 דמי טיפול לכנסת 15%מכירות אלה בתוספת 

54.  
אי תשלום הסכומים המגיעים לכנסת במסגרת ההתחשבנות השנתית מאת 

 יןהזכי
 לכל יום איחור ממועד התשלום כנדרש  500₪ הסכם

 הוראות ההסכם עיכוב בהמצאת מסמכים אחרים לפי דרישת חשב הכנסת  .55
ליום, למסמך, לכל יום איחור ממועד  ₪ 200

 ההמצאה הנדרש

56.  
ימים בהגשת  3-פיגור של יותר מ - פיגור בהצגת אישורים או מסמכים

 וראות מסמכי המכרזאישורים או מסמכים שנדרשו עפ"י ה
 ליום איחור ממועד ההגשה הנדרש ₪ 100 מסמכי המכרז

57.  
אי הגשה או אי חידוש של רישיונות למיניהם הנדרשים  - חידוש רישיונות

 במסגרת מסמכי המכרז, במועדם
 מסמכי המכרז

ליום איחור ממועד החידוש / ההגשה  ₪ 200

 הנדרש, לפי העניין

58.  
ה או אי חידוש שוטף של הביטוחים והערבויות אי הגש - ביטוחים וערבויות

 הנדרשים מאת הזכיין במסגרת ההסכם
 הסכם

 ליום לביטוח ממועד החידוש הנדרש ₪ 500

 ליום לערבות ממועד החידוש הנדרש ₪ 2500

 למקרה ליום/לאדם ₪ 500 מסמכי המכרז כל חריגה אחרת מנהלי התשלום המפורטים במסמכי המכרז שלא הוגדרה לעיל  .59

60.  
אי ביצוע של כל הוראה שניתנה בכתב ע"י הכנסת, או על ידי נציגי הכנסת 

 במסגרת סמכותם על פי מסמכי המכרז
 להפרת הוראה, לכל יום איחור ₪ 1000 מסמכי המכרז

61.  
אי מוכנותו של הזכיין למתן השירותים למערך ההסעדה במועד תחילת 

 ההפעלה
 מסמכי המכרז

וכתב לתחילת ליום איחור, מהמועד שה ₪ 2000

 ההפעלה
 

 

חתימת המציע    _____________________________________          
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  9-נספח ב' 

 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

להפעלת  20/2013אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההתקשרות בעקבות זכייתי במכרז פומבי מס' 

בי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בתוספת מערך ההסעדה במשכן הכנסת לג

 , ובכלל זה:2011-השלישית לחוק להגברת האכיפה על דיני העבודה התשע"ב

 ( מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;1

 לחוק חופשה שנתית; 11-ו 10( תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 2)

 לחוק חופשה שנתית; 13לפי סעיף  ( תשלום פדיון חופשה3)

 לחוק שעות עבודה  6( איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף 4)

 ומנוחה;     

 ( איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי 5)

 הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;     

 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 9העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  ( איסור6)

 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 16( תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 7)

 לחוק שעות עבודה ומנוחה; 17( תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 8)

 לחוק עבודת הנוער; 20( איסור העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 9)

 לחוק עבודת הנוער; 21( איסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 10)

 לחוק עבודת הנוער; 24( איסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 11)

 לחוק עבודת  25( איסור העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 12)

 הנוער;       

 כשניכוי הסכומים היה  –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף ( 13)

 ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;       

 א לחוק הגנת השכר;25( העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 14)

 ( לחוק הגנת השכר;1()1ב)ב25( איסור הלנת שכר לפי סעיף 15)

 מום לפי חוק שכר מינימום;( תשלום שכר מיני16)

 יד)ב( 33( תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 17)

 ;1957-לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז       

 ( תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.18)

 

 

____________     _______________      _________________ 

 חתימה וחותמת המציע       שם מלא של המציע       תאריך        
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 -כרך תפעול  -

 מכרז להפעלת מערך ההסעדה במשכן הכנסת
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 תוכן עניינים לכרך התפעול
 עמ' פרק

 93 מבוא  – 1פרק מספר 

 95 תוכנית העבודה  – 2פרק מספר 

 99 רגון ותפעול מתקני ההסעדהא – 3פרק מספר 

 115  הנחיות לבישול והפעלת המטבחים – 4פרק מספר 

 126 תפריטים ומפרטי מזון– 5פרק מספר 

 145 אירועים – 6פרק מספר 

 147 כוח אדם  – 7פרק מספר 

 158  וציוד אחזקה – 8רק מספר פ

 180 ניקיון – 9פרק מספר 

 186 קיימות  – 10פרק מספר 

 188 ביטחון  – 11פר פרק מס

 193 דיווחים  – 12פרק מספר 

 196 מרכז מכר למזכרות – 13פרק מספר 
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 פרק 1 - מבוא 

 הוראות כלליות .1

הזכיין את כל הפעולות הנדרשות לניהול, תפעול ותחזוקת  , יבצעהחל ממועד מתן אישור ההפעלה .1.1

כרך התפעול ובהתאם התאם להוראות בוהכל  מערך ההסעדה במשכן הכנסת ולאספקת הארוחות,

 פי כל דין, ובין היתר:-הסכם ועללהוראות ה

בראייה מרכזית, כמערכת אחת, וכן ייתן מענה לצרכים הייחודיים  מערך ההסעדהיתפעל את  .1.1.1

 הכנסת. של 

ויספק  התומכות במערך לרבות מחסנים, רכש, אספקההמערכות הלוגיסטיות  ליתפעל את כל .1.1.2

 ם ממנו.את השירותים הנדרשי

והכל כמפורט בכרך  אחריות בין הזכיין לבין הכנסתהחלוקת המערך בהתאם ליפעיל את  .1.1.3

 התפעול.

אמצעי שינוע יספק, לצורך ביצוע התחייבויותיו, את כל כלי העבודה, המערכות והציוד לרבות  .1.1.4

וכל ציוד אחר הנדרש ממנו  , ציוד, חלקים וחומרים,הגשה נדרשיםכלי מתאים בחצר המשק, 

 . גרת כרך התפעולבמס

המסופקים  הכליםעזרים והאמצעים, ה הציוד, יהיה אחראי להחלפה, אחזקה, חידוש ושדרוג .1.1.5

 והכל כמפורט בפרק שסיימו את אורך חייהם או שאיכותם נפגעה או פחתה מהדרושעל ידו ו

 .לכרך זה אחזקה וציוד

ת וידווח על כל יהיה אחראי להפעלה אחראית וסבירה בנוגע לציוד המסופק על ידי הכנס .1.1.6

 .לכרך זה אחזקה וציודתקלה בציוד הכנסת והכל כמפורט בפרק 

ידי -עלוזאת  על פי כרך התפעולפי כל דין ו-הסכם, עלהיבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפי  .1.1.7

 מוסמכים כנדרש.הגורמים ה

 .בהתאם להוראות כרך זה הפקת דוחותליהיה אחראי  .1.1.8

את האחריות  הזכייןן דרישות מינימום וקיומן לא יסיר מהינבכרך זה הדרישות מהזכיין המפורטות  .1.2

 . מערך ההסעדה בכנסתשל  הותקינכלל המערך בצורה רציפה  לתפעול

להוריד ממצבת וכישורי כוח האדם, אמצעי העבודה, תדירות  ו/אוהזכיין לא יהיה רשאי להפחית  .1.3

כרך זה או מום המפורטת באו דרישת מיני/ביצוע, חלקי החילוף, החומרים המתכלים וכל תשומה וה

 הסכם, אלא באישור הכנסת מראש ובכתב.ב

 ידוע לו:כי הזכיין מצהיר  ,נוסףב .1.4

על כלל המשמעויות הייחודית הכרוכות בכך ו/או הנובעות מכך, שהכנסת מהווה סמל שלטוני  .1.4.1

ועל הזכיין להקפיד ולשמור על רמות השירות הנדרשות בהסכם ובכרך זה ועל התנהגות 

 .וח האדם מטעמוהולמת של כ

שינויים במספר קצרים,  בפרקי זמן, בין היתר, היתכנות לשינויי משימות בכנסתכי קיימת  .1.4.2

 המשתנים. הכנסתצרכי ידי הכנסת עקב  -וגופים כפי שייקבע על אירוח של משלחות, הסועדים

 

  מערך ההסעדההפעלת   .2

, בין היתר, את ת, הכוללהתוכנית העבודבפרק  הכהגדרת תוכנית עבודה חודשהזכיין יכין מדי  .2.1

וכלל פעולות  לאספקת שירותי ההסעדההתוכניות הלוגיסטיות הנדרשות ואת , האירועים, המשימות

 הזכיין לצורך מילוי התחייבויותיו.
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-כפי שיועברו לו על נתוני הכנסתלתוכניות העבודה ו מהידי הזכיין, בהתא-תוכנן עלת תוכנית העבודה .2.2

 בכרך זה. תוכנית העבודה בפרק מעת לעת וכמפורט הכנסתידי 

 הכנסתידי -כפי שאלה אושרו על הכנסת,תוכנן בהתאם לדרישות המפורטות של תוכנית העבודה ת .2.3

 בכרך זה. תוכנית העבודהכמפורט בפרק 

בכרך  תוכנית העבודה בפרקהליך התכנון יתבצע לפי לוחות זמנים קבועים מראש, ובהתאם להוראות  .2.4

 זה.

 תים כאמור, בהתאמה מלאה לתוכנית העבודה ולהוראות הכנסת.הזכיין יספק את השירו .2.5

בתוכנית העבודה בהתאם לשינויים בעבודת אחראי לבצע שינויים ועדכונים  , באישור הכנסת,הזכיין .2.6

 בהתאמה. ,ובשירותים שעליו לספק הכנסת

ל הנוגע בכ 2011 -מובהר וידוע לזכיין כי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב  .2.7

  .לזכויות עובדים חלה על הזכיין ועל ההתקשרות במסגרת מכרז זה, כמפורט בהסכם

 
  סעדהשירותי הה .3

לדרישות, לתוכנית , בהתאמה מערך ההסעדהל השירותים הנדרשים להפעלת להזכיין יספק את כ .3.1

 זה.  כרךובהתאם להוראות העבודה 

  .פורטות בכרך זההזכיין יוודא כי עמד בכל הדרישות לניהול האיכות המ .3.2

הכנסת חודשיים לאחר ויעבירו לאישור  מערך ההסעדההזכיין יכתוב ספר נהלים להפעלה וניהול של  .3.3

יפרטו בין היתר את הוראות העבודה ויגדירו את שיטת ההפעלה של הזכיין  הנהלים .ההפעלה

יכתבו על ידי י מערך ההסעדהבכל עת. נוהלי  במערך ההסעדהוהגורמים מטעמו בכל תחומי הפעילות 

 שתאושר על ידי הכנסת. הזכיין במתכונת קבועה

התקינה,  והזכיין יהיה אחראי על גיוס, העסקה, מינוי ואספקה של כוח אדם אשר יאפשר את הפעלת .3.4

 .מערך ההסעדההמקצועית, הרצופה והבטוחה של 

עד, בהתאם כשרות הרלוונטיות לביצוע התפקיד אליו יוההזכיין יעסיק כוח אדם מקצועי, ובעל ה .3.5

 .וכרך זה לדרישות ההסכם

משמעת בהתאם לדרישות כרך השל הזכיין יהיו כפופים לכללי ו/או כל קבלן משנה מטעמו כוח האדם  .3.6

 זה. 

 

 פיקוח על הזכיין .4
 הזכיין התחייבויות כל ומלוא מילוי על פיקוחשם לנציגים מטעמה, על פי שיקול דעתה,  תמנה הכנסת

 .ובהסכם תוכנית העבודהמערך ההסעדה, והכל כמפורט בפרק  בהפעלת

  
 שיפוצים .5

יצוין, כי בכוונת הכנסת לבצע שינויים במטבח הבשרי, במזנון הבשרי ובמזנון הח"כים בהיקפים ובמועדים 

שעדיין לא נקבעו. הכנסת תפעל לעדכון הזכיין אודות היקף השינויים, מועדם ומשכם וכן באשר למתכונת 

מטבח והמזנונים בתקופה זו מוקדם ככל הניתן טרם התחלת ביצוע השינויים. עוד יצוין, כי בכוונת הפעלת  ה

(. 2014במאי  11עד  2014במרץ  23) 2014הכנסת להחליף את פס ההגשה במזנון הבשרי במהלך פגרת פסח 

 נון הח"כים. בתקופה זו, לא תתאפשר הגשת הארוחות הבשריות במזנון הכללי, והן  יוגשו לסועדים במז
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 פרק 2  - תוכנית העבודה 

 תוכנית העבודה ונתוני התכנון בתוכנית העבודה .1

 תוכנית העבודה  .1.1
אותה חודשית, פי תוכנית עבודה -על ההסעדהויספק את כלל שירותי  מערך ההסעדההזכיין יפעיל את 

 - פרק זה )להלןבהתאם להוראות הכל ו , בין היתר, על בסיס נתונים שיקבל מהכנסתיכין ויעדכן

 את המרכיבים הבאים: לפחותכלול תוכנית העבודה ת ."(תוכנית העבודה"

כל האירועים והיקפי העבודה לרבות צפי כמויות סועדים משוערות )ככל שידועה לו מנתוני מרכז  .1.1.1

 המבקרים וכיוצ"ב(, אירועים מתוכננים, הדרכות וריענונים לכוח האדם של הזכיין.       

סעדה ולרבות: קליטת ציוד, נדרשות לביצוע ואספקת שירותי ההלוגיסטיות הכל הפעולות ה .1.1.2

רכש, אחסנה, אחזקת ציוד, אחזקת המטבח, תקלות ידועות ואופן הטיפול בהם, תברואה, 

 .היגיינה, בטיחות במזון וכיוצ"ב

 . תכנון וניהול כוח אדם, ברמות הנדרשות ובסיווג הביטחוני הנדרש .1.1.3

  עבודה נתוני התכנון בתוכנית ה .1.2

מה לנתונים שיועברו לו על ידי הכנסת, ככל שידרשו, בהתא תוכנית העבודההזכיין יכין את  .1.2.1

 אלו יכללו בין היתר את המרכיבים הבאים:   נתוניםובהתאם להוראות פרק זה. 

 .)מספרי סועדים ואירועים וכיוצ"ב( משימות לתפעול שוטף .1.2.1.1

 השתלמויות וכיוצ"ב. אירועים נוספים, לרבות ימי עיון, ימים מרוכזים, .1.2.1.2

אירועים נוספים שעלולים להשפיע על כמות הסועדים בכנסת )כגון: מליאות מיוחדות,  .1.2.1.3

 בחירות וכיוצ"ב(.

אירועים שלא באחריות הזכיין וממשקים עם זכיינים נוספים שהכנסת בחרה להשתמש  .1.2.1.4

 בשירותיהם.

 תכניות לאחזקת המערכות והתשתיות במתקן. .1.2.1.5

 .כוח אדםתחלופת  .1.2.1.6

 .כנית הקיימותתועדי י .1.2.1.7

 , ככל שתחליט לבצע כאלו. הכנסת לבצע שבכוונתסקרי שביעות רצון  .1.2.1.8

 בהתאם להוראות פרק זה. הכנסתידי -על תוכנית העבודה תבוקר .1.3

 תוכנית העבודה, לצורך מימוש ההסעדההזכיין יבצע את כל הפעולות הנדרשות לאספקת שירותי  .1.4

  .דה, כמפורט בפרק זהבתוכנית העבוובהתאם לעדכונים והשינויים שנערכו 

 מובהר בזאת, כי הזכיין אחראי לפנות לכנסת לקבלת הנתונים לשם הכנת תוכנית העבודה כאמור לעיל. .1.5

 ל, את כלועל פי דרישתה , בכל עתהכנסתהזכיין יעמיד לרשות מבלי לפגוע באמור בהוראות פרק זה,  .1.6

  .תוכנית העבודההנתונים הנדרשים לביצוע בקרה על מימוש 

ידי -עלהזכיין  שלעל תוכנית העבודה  ובבקרההנתונים  העברתבזה, למען הסר כל ספק, כי ב מובהר .1.7

הוראות כרך פי -עללספק את שירותי ההסעדה , אין כדי לגרוע, מחובות הזכיין והתחייבויותיו הכנסת

 .הסכם והוראות כל דיןהתפעול, ה

 

  תוכנית העבודה החודשית .2
 להלן:בלוחות הזמנים המפורטים ולעיל,  1על פי האמור בסעיף , הזכיין יתכנן את תוכנית העבודה

 חודשית לוח זמנים להכנת תוכנית העבודה ה .2.1
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מהכנסת את נתוני התכנון המפורטים יקבל הזכיין לבקשתו, חודש, כל ל 20-לא יאוחר מה .2.1.1

מובהר בזאת כי הכנסת  העוקב. החודשלצורך הכנת תוכנית העבודה עבור לעיל,  1.2בסעיף 

אית להודיע על שינויים בדרישות, אירועים וצרכים נוספים במהלך החודש בהתאם ללוחות רש

 הזמנים המפורטים בכרך זה. 

 .נתוני התכנון והצפי של הזכיין לעמידה בנתונים אלוהזכיין יכין את תוכנית העבודה על בסיס  .2.1.2

תוכנית  טיוטת , במדיה מגנטית, אתהכנסת עיון, יגיש הזכיין לכל חודשל 24-לא יאוחר מה .2.1.3

 העבודה. 

כי קיימת בעיה באספקת שירותי , תוכנית העבודההיה ומצא הזכיין, מיד עם היוודע לו, במהלך הכנת  .2.2

וימסור לה הצעה לשינויים בתוכנית  לכנסת, ידווח הזכיין על כך לאלתר ההסעדה אל מול נתוני התכנון

 כאמור. הבעיותהעבודה באופן שיפתור את 

מקבלת טיוטת תוכנית העבודה  ,ה ימיםשלושן הערות, תיקונים ועדכונים תוך תגיש לזכיי הכנסת .2.3

 כאמור. 

כאמור, יעדכן הזכיין את תוכנית העבודה בהתאם ויקיים דיונים עם  הכנסתלאחר קבלת הערות  .2.4

 שילוב ההערות.  אתעל מנת לסכם  הכנסת

בודה המתוקנת, בעותק מודפס , יגיש הזכיין את טיוטת תוכנית העיום האחרון בכל חודשלא יאוחר מה .2.5

 .לחודש העוקבובמדיה מגנטית, 

 מול הכנסת   שבועי של תוכנית העבודהניהול ותיאום  - פורום התיאום השבועי .3
 מפורט להלן:תוכנית העבודה החודשית בהתאם להזכיין ינהל את 

 תי ההסעדהשירו, מפגש לתיאום הכנסתיקיימו אחת לשבוע, במועד קבוע כפי שתקבע  והכנסתהזכיין  .3.1

, בפורום התיאום , נציג הזכייןהכנסת"(. בהעדר דרישה אחרת של פורום התיאום השבועי" -)להלן

בעל תפקיד בכיר אחר סגן מנהל המערך, או או  ,מטעם הזכייןההסעדה  מערךיהיה מנהל השבועי, 

  .הכנסתאשר אושר על ידי 

ת את הדיווחים הבאים ויקבל לגביהם לפחו ,במסגרת פורום התיאום השבועי יציג הזכיין מדי שבוע .3.2

 עדכונים מהכנסת: 

: דיווח אודות עדכונים שבוצעו, חודשיתה העבודהדו"ח ביצוע מול תכנון, בהתייחס לתוכנית  .3.2.1

כוח האדם )חופשות, מחלות, מילואים, פיטורים, התפטרויות וכיוצ"ב(, הצגת פערים בתחום 

 עבודהכן את השפעתם על ביצוע תוכנית הו ,ככל שהיו כאלה ,התפעול, הלוגיסטיקה, האחזקה

 בנוסף יציג הזכיין תכניות לפתרון הפערים שנתגלו. באותו השבוע.

לשבוע העבודה העוקב, תוך  העבודהדיווח אודות עדכונים ושינויים נדרשים בתוכנית  .3.2.2

 פערים שנוצרו בשבוע שחלף.וה ,התייחסות לסיבות בגינן נדרשים השינויים

בשבוע הקודם לפורום התיאום במערך ההסעדה ו/או בעיות שהתרחשו דיווח אודות תלונות  .3.2.3

 השבועי.

אירועים מיוחדים, , מספר הסועדים הצפוילשבוע העוקב ובכלל זה  העבודהדיווח על תוכנית  .3.2.4

פעולות אחזקה מתוכננות, דרישות כוח אדם, דרישות לוגיסטיות, פערים בנושא ביטחון, 

 .  תיאום נדרש עם משמר הכנסת וכיוצ"ב

לשבוע העבודה  הכנסתהזכיין יבצע במסגרת פורום התיאום השבועי את התיאומים הנדרשים מול  .3.3

 . לעיל  3.2, בכלל הנושאים  המפורטים בסעיף העוקב
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   השירות בנושא משוב .4

אחת לחודש, המשוב  לפחותהזכיין יעביר שאלוני משוב על השירות במערך ההסעדה, לסועדים, וזאת  .4.1

 הפרמטרים הבאים )בחלוקה למערך הבשרי והחלבי(: יכלול לפחות את

 שביעות רצון כללית; .4.1.1

 איכות המזון;  .4.1.2

 איכות השירות;  .4.1.3

 ניקיון חדרי האוכל;  .4.1.4

 כל פרמטר משלים נוסף לבחירת הכנסת; .4.1.5

ימים טרם המועד המתוכנן להעברתם לסועדים לעיון הכנסת  7הזכיין יעביר את מתכונת המשובים  .4.2

 חיות הכנסת, ככל שיידרש.ויעדכן את המשוב בהתאם להנ

 מתכונת המשוב תשתנה מעת לעת בהתאם להנחיות הכנסת .4.3

 שאלונים. 50המשוב יכלול לפחות  .4.4

 ימים לאחר סיום החודש. 7הזכיין יעביר לכנסת את שקלול תוצאות המשוב לאותו החודש  .4.5

חיות בהתאם להנ לחודשבנוסף, יעביר הזכיין משוב בנושא השירות לוועדות ולחברי הכנסת אחת  .4.6

 הכנסת.

 בקרה .5

, רשאית הכנסת למנות נציגים על פיו הזכיין התחייבויותכלל קיום ו הסכםהביצוע לצורך פיקוח על  .5.1

 מטעמה אשר יהיו אמונים בין היתר על הנושאים הבאים:

 הם.הסכם על ידי הזכיין וקיום התחייבויותיו על פיהוראות כרך זה וה ביצוע .5.1.1

כרך זה וההסכם, תוך בדיקה, פיקוח, אישור,  יישום סמכויות הכנסת בהתאם להוראות .5.1.2

 הנחיה, הענקת הרשאות היתרים ואישורים בהתאם להוראות כרך זה וההסכם. 

 בירור תלונות סועדים בכנסת כלפי פעילות הזכיין ו/או עובדיו ו/או שירותיו. .5.1.3

 בירור תלונות הזכיין כלפי סועדים ועובדים בכנסת. .5.1.4

 ם התיאום השבועי(.קבלת דיווחי הזכיין )במסגרת פורו .5.1.5

 תאום בין הכנסת והזכיין בכל הקשור להפעלת מערך ההסעדה. .5.1.6

הביצוע על פי הוראות כרך זה, -דיווח וריכוז מידע בנוגע לעמידת ואי עמידת הזכיין במדדי .5.1.7

 להסכם )פיצויים מוסכמים(. 8-ונספח בההסכם 

 בקרה תקציבית על היקפי המכירות. .5.1.8

 שור לזכויות עובדי הזכיין.בקרה על קיום הוראות הדין בכל הק .5.1.9

ידי מי מטעמם, לבקר בכל מקום -נציגי הכנסת כאמור, יהיו רשאים מעת לעת, בין בעצמם ובין על .5.2

במערך ההסעדה ובכל מקום אשר בו מבוצעות פעילויות על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו בקשר עם מערך 

וכל מי מטעמו לדיונים בפניהם, ההסעדה בכנסת. כן רשאים הם לזמן את הזכיין, נציגיו, עובדיו 

 לביצוע בירורים או לקבלת עדכונים בכל הנוגע לפעילות מערך ההסעדה. 

 נציגי הכנסת יהיו רשאים לבקש לעיין במסמכים או התכתבויות הקשורים להפעלת מערך ההסעדה. .5.3

בדיקות במסגרת הבדיקות והבירורים כאמור, ישתף הזכיין פעולה ויסייע לנציגי הכנסת, לבצע את ה .5.4

 ו/או הבירורים הנדרשים להם.
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הזכיין מתחייב לפעול לקיום ההנחיה ו/או ההוראה שניתנה לו לביצוע על ידי נציגי הכנסת, באופן  .5.5

מידי, אלא אם צוין בפניו על ידם או על ידי הכנסת מועד אחר לביצוע ההוראה או ההנחיה, או אלא 

 .אם אושרה לו דחייה במועד ביצוע ההוראה או ההנחיה

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם על הזכיין כי אין בסמכויות נציגי הכנסת מטעם הכנסת כדי לגרוע  .5.6

יו על פי הוראות כרך זה ועל פי הוראות ההסכם, וככל שאלו תמאחריות הזכיין ו/או התחייבויו

 סותרות / גורעות כאמור, לדעת הזכיין, עליו לפנות בכתב לנציג הכנסת ולקבל הסכמתו המפורשת

 בכתב להנחיה. 
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 ארגון ותפעול מתקני ההסעדה  - 3פרק 

  כללי .1
, בהתאם להוראות ההסכם חדרי האוכל והמתקנים השוניםיפעיל את מערך ההסעדה ואת הזכיין  .1.1

 .והאמור בפרק זה

מבלי לפגוע באמור במסמכי המכרז, הוראות פרק זה הינן כדי להוסיף על כל האמור בהקשר לארגון  .1.2

 והמתקנים השונים. ותפעול חדרי האוכל

חופשת  למעט, להלן 4המפורטות בסעיף בהתאם לשעות הפעילות ים חדרי האוכל והמתקנים פועל .1.3

  חוה"מ פסח וסוכות, וערבי ימי המנוחה והחג במדינת ישראל וכן במועדים בהם משכן הכנסת סגור. 

, פגרות )פסח תומרוכז ותלכנסת שמורה הזכות להורות על סגירת המשכן מטעמים נוספים, כגון חופש .1.4

 .וקיץ( ופגרת בחירות

 המתקנים במערך ההסעדה פירוט .2
להלן מפורטת פריסת המתקנים במערך ההסעדה. הזכיין יבצע את כל הפעולות הנדרשות לסידור המתקנים  

 ולהגשת המזון בהתאם להוראות המפורטות בפרק זה:

 "(.המזנון החלבי" -)להלן  חדר אוכל חלבי כולל אולם ישיבה .2.1

 "(.המזנון הבשרי" -, כולל אולם ישיבה ומתחם אורחים )להלןחדר אוכל בשרי .2.2

 )מטבח עליון ומטבח תחתון(. מטבח חלבי ומטבח בשרי .2.3

 .חדר אוכל חברי כנסת .2.4

 ת נגבה. ייקפיטר .2.5

 .עמדת קפה במליאת הכנסת .2.6

 מתחמים ייעודיים לאירועים. .2.7

 ים.ושירות חדר וועדות )חדרי שירות עגלות(שירות חלוקת שתייה ל .2.8

 .מחסנים .2.9

 .לאחר בידוק יםחצר שירות אחורית להכנסת פרודוקטים למטבח .2.10

 .בפרק ביטחוןוהכל כמפורט  עמדת בידוק הכוללת משקף לבידוק ביטחוני .2.11

 משרדים .2.12

   הפעילות אופי .3
למספר קבוצות עיקריות השוהות בכנסת, כמפורט להלן, בכנסת הזכיין יספק את שירותי ההסעדה  .3.1

 לרבות, אך לא רק: 

 )חברי כנסת, שרים, ראש הממשלה(. ציבורי הנבחר .3.1.1

 .עוזרים פרלמנטרים .3.1.2

 .וכיוצ"ב( ראשי מדינותמוזמנים של נבחרי הציבור )כגון חברי פרלמנט זרים, ראשי ערים,  .3.1.3

  )בחתך גילאים נרחב מבי"ס יסודי ועד לקשישים(.מבקרים קבוצות  .3.1.4

 הכנסת.עובדי  .3.1.5

 עובדי ספקים שונים. .3.1.6

על מוקדי רב לעומס  בכנסת. עלייה זו הובילהמספר המבקרים יכרת בבשנים האחרונות, חלה עליה נ .3.2

 השונים.  הפעילות
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לכנסת מאפיינים ייחודיים רק לה מתוקף היותה בית המחוקקים של מדינת ישראל, אשר אינם  .3.3

מאפיינים ייחודיים אלה הם בין היתר: מסוג זה ) הסעדה שירותי כיםצורמאפיינים מתקנים אחרים ה

תקופת פגרות, תנודתיות לעיתים בלתי צפויה, כשרות מיוחדת, ן מחמירות, דרישות לדרישות ביטחו

 (.וכיוצ"ב אירועים ברמות שונות

החל מפעילות בשעות לא שגרתיות, דרך  –בכנסת קיימת תנודתיות יוצאת דופן בצריכת המזון  .3.4

 אפסית.   תים אףולעילהכנת מזון בזמן קצר ועד לפגרות בהן קיימת פעילות מועטה קצרות ות אהתר

על אף האמור לעיל, מודגש כי הזכיין יידרש להיערך לספק את שירותי ההסעדה תוך שהוא עומד  .3.5

 .ברמות השירות המפורטות בפרק זה

 הפעילות מוקדי אפיון .4
  המזנון החלבי .4.1

 כללי  .4.1.1

. הזכיין יפעיל את המזנון אגף החדשבכנסת, ב 2 -הקומה המזנון החלבי ממוקם ב .4.1.1.1

  .ראות כרך זההחלבי בהתאם להו

מובהר בזאת כי תחזוקת מבנה המזנון החלבי מתבצעת על ידי קבלן מטעם המזמינה  .4.1.1.2

ללא  -(, חל איסור על הזכיין לבצע כל  שינוי או עבודה במזנון החלבי "חברת שפיר")

 אישור המזמינה ושל חברת שפיר והכל בהתאם להוראות כרך זה וההסכם.

 מדות לחלוקת מנות עיקריות חמות וקרות,עם ע המזנון החלבי יכלול חדר אוכל .4.1.1.3

ארוזיות ועמדות לתשלום  ,יה קרהימרק, מעדנים, שת חמה, שתייהעמדות  -לרבות

הזכיין רשאי לשנות בעיצוב המזנון החלבי את שיטת ההגשה באישור מראש  בקופה.

 מאת הכנסת.

 מקומות ישיבה. 80 - מ"ר ומכיל כ 100 -שטח אולם הישיבה כ  .4.1.1.4

 פועל מטבח חלבי ומחסן לאחסון מוצרים. החלבילמזנון צמוד  .4.1.1.5

 כמפורט, וציוד במכשור המצוידים הגשה עמדות כולל האוכלהישיבה וחדר  רחבת .4.1.1.6

 .זה לכרך אחזקה וציוד בפרק

 עד לתום שעות הפעילות.  במזנון החלבימצטמצמת הפעילות  17:00החל מהשעה  .4.1.1.7

המזנון החלבי עילות של רשאי להאריך את שעות הפ יהא הזכייןבשל ריבוי סועדים,  .4.1.1.8

הכנסת שיינתן לבקשת הזכיין באותו ובכפוף לאישור שעות המוגדרות להלן, מעבר ל

 היום לשם הארכת שעות הפעילות. 

 השירות הנדרש .4.1.2

 .ושעות פעילותכל הישיבה לאורך  ורחבת המזנון החלביניקוי ועריכה של  .4.1.2.1

וסלטים בהתאם  אספקת מזון קר )הכנה במקום ע"י הזכיין( כגון: סנדוויצ'ים .4.1.2.2

 .בכרך זה תפריטים ומפרטי מזוןלמפורט בפרק 

ופסטות, בהתאם לפרק  הגשת ארוחות חמות שדורשות בישול, כגון פשטידות .4.1.2.3

 בכרך זה. תפריטים ומפרטי מזון

קנקן מים, שמן במשך כל זמן הארוחה יהיו זמינים על כל שולחן הפריטים הבאים:  .4.1.2.4

 מפיות נייר. , פלפל, מלחזית, 

 . וחות לסועדיםארכן ו וכיוצ"ביה קרה וחמה, מאפים יוטפת של שתש האספק .4.1.2.5

 והציוד. רחבת הישיבה, חדר האוכלם, ניקוי כליהדחת ה .4.1.2.6
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יספק המזנון החלבי שירותי הסעדה בחדר האוכל של חברי  16:00החל מהשעה  .4.1.2.7

בכרך זה ולפי זמני  תפריטים ומפרטי מזוןהכנסת לפי התפריטים המפורטים בפרק 

 להלן. 4.3.3פורטים בסעיף הפעילות המ

 הפצת משלוחיםלכמוקד לביצוע הזמנות  ישמשלא  המזנון החלבימובהר בזאת כי  .4.1.2.8

לחדרי חברי הכנסת או הבכירים ו/או לוועדות. מוקד ביצוע ההזמנות להפצת 

 4.6.2.5משלוחים כאמור, יהיה בקפיטריית נגבה והכל בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 

  ן.להל 4.7.2.2 ובסעיף

 המזנון החלביפעילות של הזמני  .4.1.3
 

                 

 

  

       

 

 

 

 

 

המזנון אה, תהא הכנסת רשאית להורות על הפעלת ית ישיבות מלוי פגרה בהם מתקיימימב* 
 אה.ילסיום המל עדהחלבי 

 במזנון החלבי צריכת המזוןתהליך  .4.1.4

 עד למזנון החלבי ושינועו הצמוד החלבי במטבח והסלטים תתבצע החם האוכל הכנת .4.1.4.1

 .ההגשה לפס

 .המזון ובחירת סכום, מגש קיחתל, ההגשה לפס עד הסועד הגעת .4.1.4.2

 .הזכיין י עובד"ע המזון הגשת .4.1.4.3

 שתייה, מעדנים, סלטים כגון) ארוזים או סגורים מוצרים יכול גם לבחור הסועד .4.1.4.4

 ומאפים(.

 . המוצרים הסגורים את שבחר לאחר או/ו ההגשה מפס ביציאה בקופה תשלום .4.1.4.5

 ולפח לעגלות המגש יהארוחה, פינו ובסיום המזנון החלבי של הישיבה באולם ישיבה .4.1.4.6

 . האשפה ע"י הסועד

 י"ע( פונו על ידי הסועד ולא במידה)המשומשים  המגשים והחזרת השולחן ניקוי .4.1.4.7

 .הזכיין עובדי

מובהר בזאת כי הזכיין רשאי להשתמש בשיטת הפעלה אחרת במזנון החלבי, וזאת  .4.1.4.8

 באישור מראש שיינתן על ידי הכנסת.

  שירות תורמ .4.1.5

 ההמתנה זמן( "שעות העומס במזנון החלבי" –)להלן  13:30 – 11:30 השעות בין .4.1.5.1

 .דקות 3 על יעלה לא ההגשה בפס המנה להגשת ועד בתור העמידה מרגע

 להגשת ועד בתור העמידה מרגע ההמתנה זמןבמזנון החלבי  העומס שעות ואחרי לפני .4.1.5.2

 . דקות 2 על יעלה לא ההגשה בפס המנה

 שעות פעילות ימי פעילות בשבוע תקופה

  19:00 - 08:00 ג –ב  מושב
לפי  ,או עד לסיום המליאה

 המאוחר ביניהם

  16:00 - 08:00 ד
לפי  ,או עד לסיום המליאה

 המאוחר ביניהם
 15:00 - 08:00 א , ה

 *15:00 - 08:00 ה-א פגרה
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 (. השולחן ניקיון וללכ) היותר לכל דקות 3 בתוך יפונו שולחנות .4.1.5.3

ואילו בשעות  דקות 1 על יעלה לא בקופה לתשלום בתור העמידה מרגע ההמתנה זמן .4.1.5.4

 בתור העמידה מרגע ההמתנה זמן( 13:30 – 11:30 השעות ביןהעומס במזנון החלבי )

 .הדק 2 על יעלה לא בקופה לתשלום

 בשעותלו ואי, דקה 1 על יעלה לא הקפה לעמדת בתור העמידה מרגע ההמתנה זמן .4.1.5.5

 .דקות 2 על יעלה לא (13:30 – 11:30)בין השעות  במזנון החלבי העומס

 חדר אוכל כללי בשרי   .4.2

 כללי .4.2.1

 .(3באגף הישן )קומה הבשרי  הכללי חדר האוכלהזכיין יפעיל את  .4.2.1.1

השירות בחדרי האוכל יהיה על בסיס מערכי הגשה עצמית, וייעשה בהם שימוש  .4.2.1.2

נה העיקרית תוגש על ידי עובדי הזכיין בצורה המ במגשים אישיים לשימוש הסועדים.

 מבוקרת . 

כולל חצר הגשה עם עמדות לחלוקת מנות עיקריות ועמדות הגשה עצמית  חדר האוכל .4.2.1.3

לחמים, מקררים לקינוחים עמדת מרק, עמדת יה, יעמדת שת .לתוספות חמות וקרות

 .שתי עמדות לתשלום בקופהכן ו ,ה קרהישתילו

 מקומות ישיבה.  180מ"ר ומכיל כ  300 -שטח אולם הישיבה כ  .4.2.1.4

מיועד לסועדים מזדמנים,  הגדול החלק לשניים: בחדר האוכל מחולק הישיבה אולם .4.2.1.5

 מוקדם של הכנסת עם הזכיין. תאום פי לישיבה של אורחים, על יוקצה הקטן והחלק

 םעבורבחלק המיועד לישיבה של אורחים ויגיש מזון הזכיין יערוך מראש שולחנות 

   .הכנסתר השולחנות הערוכים יהיה בהתאם להנחיות מספכאשר 

 השירות הנדרש .4.2.2

 אוכל.האוכל ואולם הישיבה לאורך שעות פעילות חדר החדר הזכיין ינקה ויערוך את  .4.2.2.1

לתוספות  ,ת ההגשה למנות העיקריותואספקת מזון שוטפת לעמדהזכיין ידאג ל .4.2.2.2

 קינוחים.ולחמה, והקרה, הה ישתילוהקרות,  החמות

קנקן מים, שמן ן הארוחה יהיו זמינים על כל שולחן הפריטים הבאים: במשך כל זמ .4.2.2.3

  מפיות נייר. , כלי לקסמי שיניים בקבוק לשמן ובקבוקון למיץ לימון פלפל, מלחזית, 

 הגשת המנה העיקרית. .4.2.2.4

 הדחת הכלים, ניקוי האולם והציוד. .4.2.2.5

 יספק המטבח הבשרי שירותי הסעדה לחדר 15:00ועד השעה  12:00החל מהשעה  .4.2.3

 תפריטים ומפרטי מזון אוכל חברי הכנסת בהתאם לדרישות התפריטים המפורטים בפרק

  בכרך זה.

 :אוכל הבשריהזמני פעילות של חדר 

ימי  תקופה
פעילות 
 בשבוע

 הערות שעות פעילות

זמן הגשת ארוחת הצהריים על   15:00 - 12:00 ה-א מושב
 פי שעות הפעילות

ת ארוחת הצהריים על זמן הגש  15:00 - 12:00 ה-א פגרה
 פי שעות הפעילות
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 בחדר האוכל הבשרי צריכת המזוןתהליך  .4.2.4

 .וסכו"ם מגש לקיחת, לחדר האוכל הסועד הגעת .4.2.4.1

 . הזכיין עובד תוגש על ידי המנה, עיקרית למנה חלוקה לעמדת מעבר .4.2.4.2

 פינת נוספות: פינות שלוש קיימות(. וחמות קרות) עצמית הגשה לעמדות מעבר .4.2.4.3

  קינוחים ופינת דגנים פינת, מרק

לצריכה בלתי  קרה )מים/מים עם תרכיז מיץ( בנוסף הזכיין יציב פינה לשתייה .4.2.4.4

 .מוגבלת של הסועד

 בטרם בקופה לביצוע התשלום הסועד עובר השונים, ההגשה בפסי הסיבוב בסיום .4.2.4.5

 .בחדר האוכל הישיבה לאולם המעבר

 הישיבה אולם לעגלות הנמצאות בתוך המגש את הסועד מפנה הארוחה בתום .4.2.4.6

 .בחדר האוכל

 מגשים משומשים והחזרת השולחנות, השונים ההגשה פסי של שוטף ניקוי .4.2.4.7

 .הזכיין עובדי י"ע( הסועד י"ע פונו ולא במידה)

  שירות תורמ .4.2.5

 זמן( שעות העומס בחדר האוכל הבשרי"" –)להלן  14:30 – 12:30 השעות בין .4.2.5.1

 יעלה לא ,המבוקר החלוקה בפס המנה להגשת ועד בתור העמידה מרגע ההמתנה

 .דקות 4 על

 בתור העמידה מרגע ההמתנה זמןבחדר האוכל הבשרי  העומס שעות ואחרי לפני .4.2.5.2

  .דקות 3 על יעלה לא ,המבוקר החלוקה בפס המנה להגשת ועד

 (. השולחן ניקיון כולל) היותר לכל דקות 3 בתוך יפונו שולחנות .4.2.5.3

 .התפנה שהשולחן זמןמ דקות 5-מ יותר תארך לא שהתפנה, שולחן והכנת עריכת .4.2.5.4

 ימלאו מכן לאחר, השתייה קנקני את הזכיין ימלא המזון הגשת תחילת לפני .4.2.5.5

  .בעצמם השתייה קנקני את הסועדים

 לא בקופה לתשלום בתור העמידה מרגע ההמתנה זמן 14:30 – 12:30 השעות בין .4.2.5.6

 .פעילות קופות 2 לפחות אלו בשעות יפעיל הזכיין, דקות 2 על יעלה

  ברי הכנסתחדר אוכל ח .4.3

 כללי .4.3.1

 הזכיין יפעיל את חדר האוכל לחברי הכנסת צמוד למטבח הבשרי. .4.3.1.1

אולם הוא  ,שרת אוכלוסייה קטנה יחסיתנועד ל חברי הכנסת של אוכלהחדר  .4.3.1.2

מאחר והוא מארח מלבד את חברי הכנסת גם  ,ההסעדה מרכיב מרכזי במערך

ור בחדר הזכיין יקפיד לשמ מהארץ ומחו"ל.של חברי הכנסת אורחים רבים 

האוכל של חברי הכנסת על דרישות המשמעת ואפיון כוח האדם המפורטות 

 בכרך זה וכן על רמות שירות גבוהות.

כולל חצר הגשה עם עמדה לחלוקת מנות עיקריות של חברי הכנסת אוכל החדר  .4.3.1.3

 ה קרה,ימרק, שתי ה חמה,יהגשה עצמית חמות וקרות, עמדות שתי ועמדות

 לתשלום בקופה. ועמדות אריזות מזון לקחת

מ"ר, בו מפוזרים שולחנות המיועדים  200 -כ )לקהל הסועדים( אזור ישיבה רגיל .4.3.1.4

 בנוסף קיימת מחיצה המאפשרת פיצול חדר האוכל. סועדים בכל שולחן. 4 -ל 
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מ"ר המשמש לאירועים מיוחדים או לארוחות בהגשה  50 -כ  של אזור ישיבה .4.3.1.5

 .לחברי הכנסת

עד  חברי הכנסת וזאתפעילות בחדר אוכל מצטמצמת ה 21:00החל מהשעה  .4.3.1.6

  .להלן 4.3.3בסעיף  הפעילות המוגדרת לתום שעות

, בהתאם למפרטים המפורטים בפרק ספק מזוןשל חברי הכנסת יאוכל החדר  .4.3.1.7

 במתכונת הבאה: תפריטים ומפרטי מזון

 . 15:00ועד לשעה  12:00החל מהשעה בשרי אספקת מזון  -

 ועד לסיום המליאה. 16:00אספקת מזון חלבי מהשעה  -

 השירות הנדרש .4.3.2

אוכל ואולם הישיבה לאורך שעות פעילות חדר החדר הזכיין ינקה ויערוך את  .4.3.2.1

 .המוגדרות להלן אוכלה

לתוספות  ,למנות העיקריות ,אספקת מזון שוטפת לעמדת ההגשההזכיין ידאג ל .4.3.2.2

ה קרה, חמה, קינוחים הן במהלך הארוחה הבשרית והן יוהקרות, שתי החמות

 ת.בחלבי

, זית שמן: הבאים הפריטים שולחן כל על זמינים יהיו הארוחה זמן כל במשך .4.3.2.3

 . קיסמים, בד ומפות מפיות, פלפל, מלח

 .ההגשה מפס הזכיין י"ע תסופק מנות עיקריותל החמות הארוחות הגשת .4.3.2.4

  .השולחנותשל פינוי הזכיין יוודא  .4.3.2.5

שולחן  של כל בשולחן בתום הסעודהומפיות הבד מפה הזכיין יחליף את ה .4.3.2.6

 המתפנה מסועדים.

 הדחת הכלים, ניקוי האולם והציוד.הזכיין ידאג ל .4.3.2.7

 זמני פעילות של חדר אוכל הח"כים  .4.3.3
 

 

 

 

 

 

 
 , אירועים, או מתקיימות ישיבות מליאהבהם יפעל רק בימים  חברי הכנסת שלאוכל החדר  *
 .בכפוף לדרישות הכנסת   

 כנסים או ישיבות מיוחדות.  יםאוכל רק בימים בהם מתקיימה** בתקופת הפגרה יפעל חדר 
  נסתבחדר האוכל של חברי הכ צריכת המזוןתהליך  .4.3.4

 לפס עד ושינועו לחדר האוכל הצמוד הבשרי במטבח והסלטים החם האוכל הכנת .4.3.4.1

 בחדר אוכל ההגשה לפסי עד וישונע במזנון החלבי יוכן החלבי האוכל. ההגשה

  .כים בשעות הרלוונטיות"ח

מעובד  העיקרית המנה קבלת, סכו"ם ,מגש לקיחת, ההגשה לפס עד הסועד הגעת .4.3.4.2

 ההגשה. עמדות משאר המזון ( ובחירתרית בלבדבארוחה הבש) הזכיין המגיש

ימי פעילות  תקופה
 בשבוע

 הערות שעות פעילות*

  בשרי חלבי ד -ב  מושב

עד  16:00מ 
 סיום המליאה

12:00 - 
15:00 

 

בימי ישיבות וכנסים **   סגור פגרה
ל פי אוכל עהיפעל חדר 

 שעות הפעילות הרגילות
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  .הזכיין י עובד"ע המזון הגשת .4.3.4.3

 .ההגשה מפס ביציאה בקופה תשלום .4.3.4.4

הזכיין את יפנה בסיום של חברי הכנסת,  אוכלהחדר בישיבה באולם הישיבה  .4.3.4.5

 .לפח האשפהיפנה את האשפה ולאזור שטיפת הכלים המגש 

 פס של שוטף וניקוי בשולחן מוששי כל ומפית בסיום מפה החלפת, השולחן ניקוי .4.3.4.6

 .ההגשה

  שירות תורמ .4.3.5

 3 על יעלה לא וקבלת שירות, המנה להגשת ועד בתור העמידה מרגע ההמתנה זמן .4.3.5.1

 .דקות

 (. השולחן ניקיון כולל) היותר לכל דקות 3 בתוך יפונו שולחנות .4.3.5.2

 .התפנה שהשולחן מזמן דקות 5-מ יותר תארך לא שהתפנה, שולחן והכנת עריכת .4.3.5.3

ויוודא כי הקנקנים  השתייה קנקני את הזכיין ימלא המזון הגשת חילתת לפני .4.3.5.4

  .מלאים בכל עת

 .דקות 2 על יעלה לא בקופה לתשלום בתור העמידה מרגע ההמתנה זמן .4.3.5.5

 אחרות משתתפים רבות וישיבותועדות  .4.4

 כללי .4.4.1

הזכיין יספק שירות לאספקת שתייה חמה ושתייה קלה לוועדות ולישיבות רבות  .4.4.1.1

 .הישיבות משתתפים בחדרי

באגף החדש( על  )הממוקמים בחדרי השירותהזכיין יכין את המוצרים לוועדות,  .4.4.1.2

 .עגלות טרם אספקתם לוועדה

בכרך  תוכנית העבודה הזכיין יתאם את אספקת השתייה לוועדות כאמור בפרק .4.4.1.3

 זה לפי הנתונים שיועברו לו על ידי המזמינה.

טריית נגבה ומחדרי מלאכת התיאום וקבלת ההזמנות תיעשה אך ורק מקפי .4.4.1.4

את עבודת התיאום וההזמנות  אין לבצעהשירות. למען הסר ספק מובהר כי 

 לפרק זה.  4.7.2.2ממתקן אחר, וזאת בכפוף לסעיף 

מובהר בזאת כי כוח האדם שיספק את השירות לוועדת חוץ וביטחון יעמוד בכל  .4.4.1.5

 לכרך זה.  ביטחוןובפרק כוח אדם  הדרישות המפורטות בפרק

 תפריטים ומפרטי מזוןדרש, הזכיין יספק שתייה נוספת כמוגדר בפרק ככל שנ .4.4.1.6

בכרך זה והכל בהתאם לדרישות הכנסת, הזכיין יפנה את הכוסות ואת הפסולת , 

 בין ישיבת ועדה אחת לישיבת ועדה שנייה והכל בהתאם לדרישות הכנסת.

 יה בוועדות/ישיבות רבות משתתפיםיתהליך חלוקת השת .4.4.2

בכל שבוע,  המתקיימות הכנסת ועדות ישיבות בדבר הודעהסת הזכיין יקבל מהכנ .4.4.2.1

 .תוכנית העבודהבפורום התיאום השבועי כאמור בפרק 

 . יוםעדכונים בנושא הוועדות יועברו לזכיין מידי  .4.4.2.2

 על בסיס לוח הזמנים של הוועדות לוועדות, למגישות חלוקה יבנה תוכנית הזכיין .4.4.2.3

 .ולדחיפות שהגדירה הכנסת לדרישות ובהתאם

תפריטים ומפרטי הקרה, כאמור בפרק  והשתייה החמה הזכיין יכין את השתייה .4.4.2.4

 השירות. שבחדרי העגלות על בכרך זה, מזון
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דקות בטרם השעה  15הזכיין יוודא כי המגיש/ה יגיעו לחדר הוועדה לפחות  .4.4.2.5

 המפורטת בתוכנית העבודה לתחילת הוועדה. 

ה ולאחר מכן מכל הנוכחים המגיש/ה י/תעבור בין חברי הוועדה להזמנת שתיי .4.4.2.6

 .בחדר הוועדה

הכוללת את כמות החלוקה יחתום נציג כנסת מורשה על תעודת משלוח  בסיום .4.4.2.7

אסמכתא לצורך תשלום, יודגש כי הווה השתייה שהוזמנה. תעודת המשלוח ת

ללא חתימת נציג כנסת מורשה )הכולל שם מלא, תאריך אספקת המשלוח 

כאמור, לא יכובד התשלום לביצוע על ידי  וחתימת המורשה( על תעודת המשלוח

 חשבות הכנסת.

עם סיום ישיבת הוועדה ולקראת ישיבת ועדה נוספת ינקו המגישים/ות את  .4.4.2.8

 השולחנות.

 ועדות הכנסת  - רמות שירות .4.4.3

מועד תחילת הוועדה  טרם דקות 15 עד המגיש/ה י/תגיע לוועדה עם השתייה .4.4.3.1

 .הוזמנה אליה

 דקות מסיום הוועדה. 5עד ניקיון שולחנות הוועדה יערך  .4.4.3.2

 .ההזמנה מרגע דקות 20 עד של בטווח יסופק ועדה/הישיבה ביום שהוזמן הכיבוד .4.4.3.3

 .ההזמנה מרגע דקות 30 עד של זמן בפרק יגיע נוסף כיבוד .4.4.3.4

 פרטי שתייה שלא נפתחו ונשמרו סגורים יאספו ויעברו לרשות הכנסת. .4.4.3.5

 עמדת קפה במליאת הכנסת .4.5

 לנבחרים חמה הישתיויספק  הכנסת למליאת הצמוד בשטח קפה עמדתהזכיין יפעיל  .4.5.1

 .למליאה כנסילה ולמורשים במליאה

מתחם המליאה הסגור למבקרי  בתוך) הכנסת למליאת הצמוד בשטח מוצבת הקפה עמדת .4.5.2

 (.חברי הכנסת ומלווים -המליאה בלבד 

 .פרדמו עישון אזור קיים בשטח. ושולחנות ספות פרוסים ובו ר"מ 35 - כ הישיבה אזור שטח .4.5.3

 הזכיין יספק את הקפה לצריכה חופשית, לפי דרישה של המבקרים במתחם.  .4.5.4

מליאה  ישיבות ובימי( ד - ב בימי) בלבד המושב הזכיין יפעיל את עמדת הקפה בתקופת .4.5.5

 .בתקופות פגרה או אחרים בימים שמתקיימות מיוחדות

 קיימותומת במידה מאוחרות בשעות גם) המליאה ישיבת לסיום עד תפעל הקפה עמדת .4.5.6

 (. ארוכות ישיבות

את סלי באופן מיידי  יספק הזכיין 20:00 ככל שישיבת מליאת הכנסת התארכה מעבר לשעה  .4.5.7

 לכרך זה, בעמדת הקפה במליאה.מפרטי מזון המפורטים בפרק   30-ו 29מספר  הכיבודים

 נגבה   תייקפיטר .4.6

 כללי .4.6.1

  .מתחם נגבההזכיין יפעיל מתחם למכירת קפה, שתייה קלה, כריכים וחטיפים ב .4.6.1.1

מובהר בזאת כי תחזוקת המבנה במתחם קפיטריית נגבה מתבצעת על ידי קבלן  .4.6.1.2

(, חל איסור על הזכיין לבצע כל שינוי או עבודה "שפיר"מטעם המזמינה )

 ללא אישור המזמינה, והכל בהתאם להוראות כרך זה וההסכם. -בקפיטריית נגבה 
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מה, מיצים סחוטים ושירות הגשה לשתייה ח דלפקכולל קפיטריית נגבה,  מתחם .4.6.1.3

ועמדות  מאפים ארוזים, מספר שולחנות וכיסאותמעדנים,  קרה, לשתייה עצמי

 לתשלום בקופה.

פרק מרכז מכר לממכר בנוסף ימכור הזכיין מזכרות במתחם בהתאם להוראות  .4.6.1.4

 מזכרות

 . 15:00 - 09:00הזכיין יפעיל בתקופת המושב  את קפיטריית נגבה בין השעות  .4.6.1.5

ב לקפטריית נגבה את קהל המבקרים )תלמידי התיכון, תלמידים הכנסת תנת .4.6.1.6

 רגילים וגני ילדים( להפסקת האוכל והשתייה.

מעבר למוגדר )בשל  קפיטריית נגבההזכיין רשאי להאריך את שעות הפעילות של  .4.6.1.7

 ריבוי סועדים( בכפוף לאישור הכנסת.

ות כמפורט קפיטריית נגבה תשמש כמוקד הזמנת שירות חדרים ומשלוחים לוועד .4.6.1.8

 .להלן 4.7.2.2בהוראות פרק זה, ובכפוף לאמור בסעיף 

 השירות הנדרש .4.6.2

 ניקוי ועריכה של אולם הישיבה לאורך שעות פעילות. .4.6.2.1

, שתייה קלה, כריכים וכיוצ"ב )הכנה במקום ע"י הזכיין( שתייה חמהאספקת  .4.6.2.2

 בכרך זה. תפריטים ומפרטי מזון בהתאם למפורט בפרק

 מוצרים סגורים, שתייה קרה, מאפים, מעדניםלקיחת שירות עצמי של הסועד ב .4.6.2.3

  וכיוצ"ב.

 והציוד. הישיבהם, ניקוי אולם כליהדחת ה .4.6.2.4

לשכות וועדות ולמשלוחים ל כמוקד לביצוע הזמנות והפצת הקפיטריה תשמש .4.6.2.5

 . וכאמור תשמש כמוקד תיאום וביצוע של שירותי הוועדות ברחבי משכן הכנסת

 רמות השירות  .4.6.3

ריית נגבה יהיו זהות לרמות השירות הנהוגות במזנון החלבי כאמור רמות השירות בקפיט

 לעיל, בשינויים המחייבים. 4.1בסעיף 

 חדרים שירותהזמנת  .4.7

 שתגדיר לו הכנסת.  תפקיד לבעליהזכיין יספק שתייה חמה וקרה בחדרי חברי הכנסת ו .4.7.1

פעיל את שירות , הזכיין י20:00 –09:00של שירות החדרים יהיו בין השעות  פעילותה זמני .4.7.2

 החדרים בהתאם לחלוקה המפורטת להלן: 

 יפעל שירות החדרים מקפיטריית נגבה. 14:00 – 09:00השעות בין  .4.7.2.1

)בהתאם לשעות הפעילות של המזנון החלבי(  לפחות 20:00ועד  14:00השעות  בין .4.7.2.2

 יפעל שירות החדרים מהמזנון החלבי.    -

 רמות שירות  .4.7.3

ההזמנות בהתאם לשעות ולהוראות המפורטות  הזכיין יפעיל מענה אנושי לקבלת .4.7.3.1

 נציג מטעמו ימנה הזכיין. הפעילות שעות כל לעיל. המענה יהיה מאויש במשך

 .  ההתקשרות תקופת כל לנושא שירות החדרים לאורך אחראי שיהיה קבוע

 מקבל. שנשלחו המוצרים כל את שתפרט משלוח תעודת תצורף משלוח לכל .4.7.3.2

מובהר כי  .אשר תהווה אסמכתא לביצוע התשלוםזו  תעודה על יחתום המשלוח
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רק מי שהוסמך לכך מטעם הכנסת, יהיה מוסמך לחתום על תעודת המשלוח 

 כאסמכתא לביצוע התשלום.

 מראש על ידי המזמינה כלי ההגשה ללשכות חברי הכנסת והבכירים יאושרו .4.7.3.3

 .לאירועים הכלים במסגרת

 להנחיות ובהתאם להזמנתו בהתאם אחד כל, לנוכחים הכיבוד את יגיש השליח .4.7.3.4

 .המזמין

 .וזכוכית חרסינה בכלי ישלח משלוח כל .4.7.3.5

 מהמשרדים פעמיים-חד שאינם הכלים את לאסוף אחראיים יהיו השליחים .4.7.3.6

 .כך על הבקשה קבלת מרגע דקות 30 בתוך נשלחו, וזאת אליהם

 ההזמנה מרגע דקות 15 עד למשרד משלוח יארך המושב בתקופת' ד-'ב בימי .4.7.3.7

 (.החמה השתייה הכנת מרגע שניות 30 המאוחר לכל יתבצע עהשינו כאשר)

 כאשר) ההזמנה מרגע דקות 10 עד משלוח יארך הפגרה ובתקופות' ה-ו' א בימים .4.7.3.8

 (.החמה השתייה הכנת מרגע שניות 30 המאוחר לכל יתבצע השינוע

 הפעלת אירועים .4.8

 "( רועיא" -חוד, בפרק זה או ל תודיע לזכיין על כל כנס ו/או טקס ו/או אירוע )להלן ביחד הכנסת

הוראות כרך התפעול החלות על נושא האירועים יתווספו . בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים להלן

יספק  הזכייןלאמור בהוראות סעיף זה, ועל הזכיין לעמוד בכלל ההוראות וההנחיות בנושא אירועים. 

פי המפרטים המופיעים בפרק בהתאם להזמנה שתועבר אליו על ידי הכנסת ולארוחות ו/או כיבוד 

 לכל אירוע, ויפעל במהלך האירוע כדלקמן:  בכרך זה, תפריטים ומפרטי מזון

תודיע לזכיין  הכנסתרוע. יבצע את כלל הפעילויות הנדרשות לשם ארגון, ביצוע והצלחת האי .4.8.1

 סוגי האירועיםנדרש הזכיין מבין  סוג אירוערוע, ולאיזו ימראש את מספר המשתתפים בא

 .תפריטים ומפרטי מזון בפרק יםרטהמפו

 בכרך כמפורט מינימום אפשרויות ובמגוון הכנסת לדרישת בהתאםיגיש את הכיבוד הזכיין  .4.8.2

 ות המפורטות להלן:בשיטזה,  

אירוע הכולל כיבוד שיוגש ע"י מלצרים מסתובבים בין  - קוקטייל בשיטת .4.8.2.1

 האורחים.

 חופשית.הכולל כיבוד שיוגש לסועדים לצריכה  - מזנון חופשי .4.8.2.2

הכוללת הגשת המזון אל השולחן כאשר הסועדים ישובים והמזון  - הגשה מלאה .4.8.2.3

 מוגש אל השולחן לפי הזמנת הסועדים.

 מנהל אירועים  .4.8.3

 כוח אדם הזכיין ימנה מנהל אירועים מטעמו בהתאם לדרישות המפורטות בפרק .4.8.3.1

בכל  לכרך זה בכל אירוע שיתקיים בכנסת. ככלל, על מנהל האירועים להיות נוכח

אירוע המתקיים בכנסת החל מהכנת האירוע כאמור לעיל ועד לסיומו. במידה 

ומתקיימים מספר אירועים במקביל, על מנהל האירוע להיות נוכח לפחות 

 באירועים הבאים:

 איש. 50בכל אירוע להגשת כיבוד מתוך הסלים מעל  .4.8.3.1.1

 איש. 12בכל ארוחה בהגשה מלאה מעל  .4.8.3.1.2

ה )ברמת שרים, ראשי מדינות ודרג בכל אירוע של אירוח ראשי מדינ .4.8.3.1.3

 בכיר(.
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יעמוד בכל הדרישות המפורטות רוע ייתפעל ויגיש את הכיבוד בא כוח האדם אשר .4.8.3.2

 . הכנסתידי -יאושר עללכרך זה ו כוח אדםבפרק 

רוע כוח אדם מיומן, ולבוש העובדים יהיה הולם, נקי יהזכיין יקפיד להציב בא .4.8.3.3

 כוח אדםבפרק והכל כאמור בכתב, מראש ו הכנסתידי -ואחיד, כפי שאושר על

 אדם כוחהיה ולא עמד עובד זכיין בדרישות המינימום המוגדרות בפרק  .בכרך זה

 לכרך זה, עבור כוח אדם לאירועים, לא יעסיקו הזכיין בשירות באירוע האמור.

התברואה, הכשרות ועל  בהתאם להוראות ישנע את המזון למקום ההגשההזכיין  .4.8.3.4

 .כל דין פי

ברמה  ,ואוכל בהתאם לאירוע , שולחנות, כיסאותיתפעל ויספק כלי הגשההזכיין  .4.8.3.5

  זה. בכרךוכמות שלא תפחת מהמפורט 

 הזכיין יתחבר לנקודות חימום המזון של הכנסת באישור הכנסת. .4.8.3.6

 יקפיד על הגשה, עיצוב בצורה נאותה, ניקיון וסדר במשך כל זמן ההגשה.הזכיין  .4.8.3.7

 לכמות המשתתפים באירוע בכל משך האירועיקפיד על מלאי מנות בהתאם הזכיין  .4.8.3.8

 .ובהתאם לאמור בהוראות כרך זה

 יקפיד על ניקיון ופינוי מקום ההגשה בתום הגשת הכיבוד ו/או האירוע.הזכיין  .4.8.3.9

בכל הקשור  ביטחוןהזכיין יקפיד ויפעל על פי הנחיות הביטחון כמפורט בפרק  .4.8.3.10

מאת מחלקת הביטחון  בתפעול ותכנון האירוע, לרבות קבלת אישורים ביטחוניים

 של הכנסת, ו/או כל דרישה שתועמד לו מאת קצין הכנסת או מי מטעמו.

בהתאם להזמנת האירועים והסלים לפי  תשלם לזכיין עבור כל אירוע הכנסת, .4.8.3.11

העניין, כפי שאושרו על ידי המזמינה במסגרת הצעת המחיר של הזכיין וכמפורט 

 בהסכם. 

כיבוד באירועים, רק לאחר שקיבל דרישה  הזכיין יפעל להגשת, כי בזה מובהר .4.8.3.12

 מפורטת לכך מראש ובכתב מאת הכנסת, כאמור להלן. 

 בופהמזון שחוממו או הוגשו במהלך האירוע )בין אם מדובר בארוחת אירוע עודפי  .4.8.3.13

. בכנסתהסעדה הובין אם בהגשה מלאה( לא ישמשו את הזכיין לצורך מתן שירותי 

אירוע יועברו לכנסת לפי שיקול דעתה או מהלמען הסר ספק, כל עודפי המזון 

  יזרקו על פי הנחייתה.

    הזמנת אירוע .4.8.4

הזמנת אירוע תתבצע מראש ובכתב על ידי הכנסת ובאופן מסודר, מוקדם ככל  .4.8.4.1

האפשר לפני המועד המתוכנן לקיום האירוע ובמסגרת הפורום השבועי, כמפורט 

" טופס הזמנת אירועלכרך זה. הזכיין יקבל מהכנסת " תוכנית העבודה בפרק

זה, ובו הגדרת דרישות  כנספח א' לפרק ארגון ותפעול מתקני ההסעדההמצ"ב 

האירוע, לרבות אך לא רק, מיקום ושעה, סוג הסל הנבחר, מספר המשתתפים 

 "(. טופס הזמנת אירוע" -וכיוצ"ב פרטי האירוע )להלן

שהכנסת הכנסת תהיה רשאית להטמיע טופס הזמנה ממוחשב. מובהר, כי ככל  .4.8.4.2

תחליט על כך, יהיה הטמעת הטופס הממוחשב חלק ממחויבויות הזכיין, והזכיין 

 לא יהיה זכאי לקבל בגין אופן ההזמנה כל תמורה נוספת. 
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יימסר לזכיין מספר מוערך של משתתפים. מספר המשתתפים  במסגרת ההזמנה .4.8.4.3

מחייב שעות טרם מועד האירוע, והוא יהיה המספר ה 24הסופי יימסר לזכיין עד 

 לביצוע התשלום. 

איש, ובמקרה  50על אף האמור לעיל, באירוע שלפי ההזמנה אמור לכלול מעל  .4.8.4.4

 40%שבמסגרת תכנון האירוע יתבצע שינוי כך שמספר הסועדים יגדל בשיעור של 

שעות לפני  48מעל למתוכנן, תמסור הכנסת לזכיין את מספר המשתתפים הסופי 

 מועד קיום האירוע.  

רשאית למנות הכנסת נציג אשר יהיה אמון על ספירת המוזמנים לכל אירוע  .4.8.4.5

מטעמה. הזכיין רשאי למנות נציג מטעמו לצורך כך. מס' המוזמנים הסופי שנכח 

באירוע יקבע סופית בהתייעצות שני הנציגים ובאמצעות ספירה משותפת של שני 

 מכרעת.הנציגים. היה והזכיין לא מינה נציג מטעמו, אזי ספירת הכנסת תהא ה

שעות לפני מועד האירוע. אירוע  12המועד האחרון לביטול הזמנה כאמור, הינו עד  .4.8.4.6

 שבוטל בתוך מסגרת זמנים זו לא יזכה את הזכיין בפיצוי כלשהו מטעם הכנסת. 

שעות לפני מועד  12-בגין אירוע שבוטל לאחר מועד הביטול שלעיל, כלומר פחות מ .4.8.4.7

ה המלאה בניכוי עלות פרטי מזון ושתייה האירוע, תשלם הכנסת לזכיין את התמור

שניתן לאחסן או להחזיר לספק ובלבד שלא נפתחו ונשמרו סגורים )כגון משקאות, 

תפריטים פיצוחים, ירקות וכיו"ב(, ככל שנרכשו בהתאם לסלים המפורטים בפרק 

 בכרך זה. ומפרטי מזון

קאות פריטים שהכנסת שילמה עליהם אך לא צרכה, לרבות פריטי מזון, מש .4.8.4.8

וכיוצ"ב, יארזו על ידי הזכיין וימסרו לנציג הכנסת. מובהר בזאת כי הזכיין אינו 

 רשאי להשתמש בפריטים אלו לצרכיו.

במקרה ומספר המשתתפים באירוע יעלה על מספר המוזמנים שהוגדר לזכיין  .4.8.4.9

בהזמנת האירוע, יקבל הזכיין תוספת תמורה עבור הפער בין מספר המשתתפים 

 ירוע ובין מספר המוזמנים.שהיה בפועל בא

במקרה שמספר המשתתפים בפועל באירוע יהיה נמוך ממספר המוזמנים שהוגדר  .4.8.4.10

לזכיין בהזמנת האירוע, תשלם הכנסת לזכיין את התמורה המלאה על פי המספר לו 

התחייבה מראש בניכוי עלות פרטי מזון ושתייה שניתן לאחסן או להחזיר לספק 

ורים )כגון משקאות, פיצוחים, ירקות קפואים ובלבד שלא נפתחו ונשמרו סג

 תפריטים ומפרטי מזוןוכיו"ב(, ככל שנרכשו בהתאם לסלים המפורטים בפרק 

 בכרך זה. 

זה, לבצע את הפעולות  פרקבכל צורות ההגשה נדרש הזכיין, בנוסף למפורט בהוראות  .4.8.5

 הבאות:

מחוץ לחדר  רוע מתקייםירוע )במקרים בהם האיהובלת הכיבוד והציוד למקום הא .4.8.5.1

 האוכל(.

הצבת המזנון, שולחנות ההסבה והכיסאות בתצורה שתיקבע בהתאם להוראות  .4.8.5.2

 .הכנסת ולשטח בו נערך האירוע

 .לפני מועד האירוע דקות 90עיצוב המזנון ועריכתו יתבצעו  .4.8.5.3

דקות טרם המועד שנקבע אלא אם הנחה נציג  15יוגש הכיבוד המוצב במזנון  .4.8.5.4

 עד סמוך למועד צריכתו.  יכוסההכנסת אחרת, הכיבוד 
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 לא תבוצע מוקדם יותר מלוחות הזמנים המפורטים.מובהר בזאת כי הגשת המזון  .4.8.5.5

 כמפורט ברשימת הציודתיעשה עריכת שולחנות ההסבה במפות וציוד נוסף,  .4.8.5.6

  .בכרך זה אחזקה וציודהמפורטת בפרק 

 ., לפי הצורךרועיענון המזנון, ומילוי הכיבוד מחדש במהלך האיר .4.8.5.7

י תחילתו, שמירת הניקיון במהלכו, פינוי וניקוי השטח נרוע לפישטח הא ניקיון .4.8.5.8

 רוע.יבסיום הא

 .בפרק כוח אדםכמצוין  הקפדה על תלבושת אחידה לכל המלצרים והמלצריות .4.8.5.9

 לפחות 10% של בשיעור ושתייה כיבוד תוספת אירוע לכל יכין על אף האמור לעיל, הזכיין .4.8.6

 ונעשה במידה רק יתבצע זה כיבוד עבור התשלום. עהאירו הזמנת במסגרת שהוזמנה מהכמות

 כלומר מספר האורחים היה גבוה ממה שהוזמן מלכתחילה על ידי הכנסת.  בו שימוש,

 רמות שירות אירועים  .4.8.7

מודפס לכל אירוע )לאירוע קוקטייל תפריט על כל שולחן,  תפריט הזכיין ינפיק .4.8.7.1

 (נייר רגיל דף על יודפס לא) ונקי מכובד יהיה התפריט. לאירוע בהגשה תפריט אישי(

, בארוחה המנות וסוגי מגוון את יכלול התפריט. ויאושר על ידי הכנסת מראש

 ואנגלית. ערבית, עברית: שפות בשלוש

 יפנה, מלצרים בשרות להגשה המיועד בחלק שולחן אל סועדים שהתיישבו מרגע .4.8.7.2

 . תפריט להם ויגיש הגעתם מרגע דקות 3 בתוך מלצר אליהם

 .ההזמנה לקיחת מרגע דקות 3 בתוך גשתו שתיה .4.8.7.3

 היותר לכל דקות 7 בתוך בהגשה שרות המקבלים לסועדים יוגשו ראשונות מנות .4.8.7.4

 .ההזמנה מרגע

, הראשונות המנות סיום עם מיד יתבצע עיקריות מנות להגשת והכנתו השולחן פינוי .4.8.7.5

 וברשות הראשונות המנות את שסיימו מרגע דקות 5 תוך יתבצע מקרה ובכל

 .דיםהסוע

 לא מקרה ובכל השולחן להכנת האפשר ככל בסמוך תתבצע עיקריות מנות הגשת .4.8.7.6

 .יותר מאוחר דקות 5-מ  יותר

 קינוחים לסועדים יוצעו, השולחן פינוי במהלך, העיקריות המנות אכילת בתום .4.8.7.7

 5 מעל ימשך לא הקינוחים והגשת השולחן פינוי בין הזמן פער, מקרה בכל. וקפה

 .םהסועדי וברשות דקות

 על שיפקח הזכיין מטעם אירוע מנהל יוצב אירוע מובהר ומודגש בזה כי בכל .4.8.7.8

 אורכו לכל באירוע יימצא האירוע מנהל. הזכיין עובדי תפקוד ועל האירוע התנהלות

 .בהזמנת האירוע על ידי הכנסת ההגדרות פי על מתנהל האירוע כי ויוודא

 כוח אדםלאמור בפרק  הקצאת אנשי מטבח, מלצרים לאירועים וכיוצ"ב, בהתאם .4.8.7.9

   בכרך התפעול, ובהסכם.

 

 

 

 

 
 



112 

 

 

 
 נספח א' לפרק ארגון ותפעול מתקני ההסעדה 

 טופס הזמנת אירוע
 
 

הכנסת, באמצעות אגף ______________ , מזמינה בזאת מהזכיין שירותי מזון לאירוע בהתאם 
 לדרישות המפורטות להלן:

 
 פרטי האירוע:

  שם האירוע 

  יום 

  תאריך 

  שעה

  משך האירוע

  שעת הזמנת משתתפים 

  שעת סיום צפויה

  מספר מוזמנים 

 מאפייני הקהל והאירוע  ודרישות נוספות

 

 

 

 

 
 דרישות לגבי אופי האירוע: 

 במקומות המתאימים(: ×צורת ההגשה באירוע יהיה  )יש לסמן  .א

 קוקטייל מזנונים חופשי 

 קוקטייל מלצרים מסתובבים 

 מזנונים )בופה( ארוחת 

 ארוחה בהגשה מלאה )אמריקן סרביס( 

 כמויות ומספרים:  .ב

  מספר שולחנות 

  מספר סועדים בשולחן 

 
   דרישות המזון שיוגש באירוע:

לכרך זה  תפריטים ומפרטי מזוןהבחירה תתבצע מתוך סוגי האירועים ו/או סלי המוצרים המפורטים בפרק 
 העפ"י הגדרות המשקלים וכלי ההגש

 
עלות מנה  שם ופירוט המנות סוג אירוע

 בש"ח
מס' 
 מנות

סה"כ עלות 
בש"ח )מכפלת 
מס' המנות 
 בעלות למנה(

 אירוע מסוג ___
    

מנות ביניים / 
 מנות נוספות
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     תוספות 

     

     

     

     

     

     תוספת קפה / תה

     עמדת קפה

 
 סלים נדרשים:

מספר 
 הסל

עלות הסל  שם הסל 
 בש"ח 

מס' 
 סלים

סה"כ עלות 
בש"ח )מכפלת 
מס' המנות 
 בעלות למנה(

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 פירוט התפריט כפי שנקבע עם המזמינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות ודגשים נוספים )צורת העריכה הנדרשת, מפות, פרחים וכיו"ב(:
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 מלצרים בתוספת תשלום: 

 למלצר. ₪נדרשים _____ מלצרים בתוספת תשלום, בעלות של ______ 
 

 סה"כ עלות אירוע:  ____________ ש"ח )לא כולל מע"מ(.

 )המחיר שירשם כולל עלות סוג האירוע + עלות נוספת בגין מלצרים נוספים שהוזמנו(
 
 
 

ן הכנסת לבין הזכיין ותהא בתוקף רק עם צורף אליה הזמנה זו נעשית בהתאם ובכפוף לתנאי ההתקשרות בי
 ידי מורשי החתימה של הכנסת.-טופס הזמנה מטעם נציג הכנסת חתום על

מודגש בזאת כי כל ההגדרות והתנאים המופיעים בכרך התפעולי ובהסכם ההתקשרות עם הזכיין, לרבות בנושאי 
נים, שינוי מס' משתתפים, ביטול אירוע וכיו"ב, יחייבו כמויות המזון שיסופקו על ידו, דרישות העיצוב, לוחות זמ

 את הזכיין והכנסת גם בהזמנה זו. 
 

 

 חתימת היחידה המזמינה _____________________

 
 חתימת חשב הכנסת _______________________________        חתימת הבודק 
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 הנחיות לבישול והפעלת  המטבחים  – 4רק פ

 הפעלת המטבחים .1

ן יפעיל את המטבח וישתמש בפריטי מזון, אשר יעמדו בכל החוקים, הצווים, תקנות הרשויות הזכיי .1.1

 .םובכל התקנים הישראלים הרלוונטיי

 המטבח של הזכיין יהיו כפוף לפיקוח הרשויות המוסמכות לכך עפ"י חוקי המדינה. .1.2

"בשל צנן" ו/או הזכיין ייצר את כלל המזון המבושל במטבחים הקיימים בכנסת בשיטות ייצור של  .1.3

להלן( ו/או שילוב של שיטות הבישול, או בשיטת ייצור חדשה שתאושר  3"בשל הגש" )כמוגדר בסעיף 

 בכתב ומראש ע"י הכנסת.

 ייצור ורכש פריטי מזון .2

תהיה על לסועדים במזנוני הכנסת השונים האחריות הכוללת על טיב ואיכות פריטי המזון המסופקים  .2.1

 י משנה מטעמו של הזכיין. /ידי קבלנ-הם פריטי המזון מסופקים עלהזכיין, לרבות מקרים ב

 .הזכיין יוודא, כי תלונות על איכות וטיב פריטי המזון יופנו, יטופלו ויענו ישירות על ידו .2.2

ימלאו אחר כל הדרישות של הרשויות המוסמכות.  ,כל מתקני הייצור של יצרני המזון של הזכיין .2.3

ידי הרשויות כאמור -ל עת בכל הרישיונות וההיתרים הנדרשים עלבנוסף, כל המתקנים יחזיקו בכ

 .)כדוגמת רישיון עסק ורישיון יצרן(. האישורים יהיו ברי תוקף ויוצגו לכנסת כל אימת שתדרוש זאת

טרם קבלת  מזוןה נייצרהזכיין והזכיין יציג, את כל הרישיונות, האישורים וההסמכות להם נדרש  .2.4

  .אישור ההפעלה

 ון מיובאים )ייצור בחו"ל(פריטי מז .2.5

)יבואן בעל רישיון ייבוא בתוקף( כל מוצרי המזון בהם ישתמש הזכיין יהיו בעלי אישור ייבוא  .2.5.1

של משרד הבריאות ו/או משרד החקלאות, בהתאם לסוג מוצר המזון, להוראות הדין באותה 

 רבנות ירושלים.עת, ומדינת המקור, וכן אישור כשרות של 

גוף ממשלתי, האחראי על בטיחות ואיכות מפריטי מזון מיובאים אישור הזכיין יציג עבור  .2.5.2

מוצרי המזון במדינה בה מיוצר הפריט, המצהיר על כך שהפריט מתאים למאכל אדם ועומד 

 (. "CERTIFICATE OF FREE SALE"בכל הדרישות לייצור מזון בארץ הייצור )

תעודה המעידה כי יצרן המזון פועל  הזכיין יציג ,בנוסף לאישור הגוף הממשלתי בארץ הייצור .2.5.3

)מהדורה    "ISO 9001:2008-"Quality management systems – Requirementsתקן לפי 

  . HACCP/או הסמכה למערכת ו , או כל תקן אחר שיבוא במקומומעודכנת(

 דיווח אודות ספק מזון .2.6

ישורים המפורטים בכל הדרישות והא עומדהזכיין יוודא כי כל ספק מזון עמו הוא מתקשר  .2.6.1

 פי כל דין.-בפרק זה ועל

את כל האישורים והרישיונות של ספקי המזון עמם התקשר לקראת  לכנסתהזכיין יעביר  .2.6.2

  .מערך ההסעדה בכנסת, על פי המועד שייקבע לו על ידי הכנסתהפעלת 

אודות כל ספק מזון עמו התקשר, ויצרף להודעה את כל האישורים  לכנסתהזכיין יודיע  .2.6.3

ימים קודם לתחילת  14, לפחות הוראות פרק זהפי כל דין ו-ספק עלהשיונות הנדרשים מוהרי

  ידי הספק החדש.-מתן השרות על

 מוצרי מזון –דרישות מיקרוביאליות  .2.7
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יעמדו בדרישות המיקרוביאליות למערך ההסעדה בכנסת כל מוצרי המזון המסופקים  .2.7.1

ת ובתקנים הישראליים, במידה המופיעות בדין הישראלי, לרבות חוקים, צווים ותקנו

 וקיימים, לסוג מזון זה.

ידי -עבור מוצר חדש, שאין עבורו תקן ישראלי או כל תקנה אחרת, יקבע תקן מיקרוביאלי על .2.7.2

לא יהיה רשאי הזכיין  האישור/התקן עד לקבלתמהכנסת. אישור מראש ובכתב ב הזכיין

 במערך ההזנה בכנסת.לעשות שימוש במוצר זה 

לשנות ולעדכן בכל עת את הדרישות המיקרוביאליות למוצרי המזון  רשאית הכנסת .2.7.3

 .חדשיםמיקרוביאליים , לרבות הוספת בדיקות למחוללים לכנסתהמסופקים 

  דרישה מיקרוביאלית .2.8

יעמדו לכנסת כל חומרי הגלם המשמשים לייצור מזון המסופק ו מוצרי מזון מוכנים לאכילה .2.8.1

נאים כאמור בדרישות יצרן המזון בהתאם בתקנים הישראליים המחייבים, ובהעדר ת

 לתוכנית אבטחת האיכות.

להלן, שתהווה  המעקב מיקרוביאלי על חומרי הגלם יבוצע בהתאם לתוכנית דגימה, כהגדרת .2.8.2

  חלק מתוכנית אבטחת האיכות של יצרן המזון.

 דגימה ובדיקת מוצרי מזון תוכנית דגימה,  .2.9

לית של מוצרי המזון בכל שלבי שרשרת לבדיקה מיקרוביא תוכנית דגימההזכיין יבנה  .2.9.1

האספקה, במסגרת תוכנית אבטחת האיכות. על תוכנית הדגימה להכיל עבור כל קבוצת מזון 

בנוסף תוכנית הדגימה תכלול  לפחות את: שם המוצר, סוגי הבדיקות ותדירות ביצוען.

 נושאים נוספים לרבות: משטחי עבודה וידי עובדים.

 הכנסת.ידי -תוכנית הדגימה תאושר על .2.9.2

ידי -אחת לחצי שנה, ותאושר מחדש עלבאישור הכנסת ידי הזכיין -תוכנית הדגימה תעודכן על .2.9.3

 .הכנסת

אשר  הבדיקות המיקרוביאליות במעבדה המוסמכת לביצוע אותן הבדיקותהזכיין יבצע את  .2.9.4

  ., על חשבונוידי הרשות להסמכת מעבדות-על הוסמכה

  כמפורט להלן. לכנסתו תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות יועבר .2.9.5

 פיקוח ובקרה .2.10

שימצאו  בכל זמןורשאים לדגום את פריטי המזון בכל שלבי שרשרת האספקה  הכנסתנציגי  .2.10.1

 יעשה על חשבון הכנסת.במקרה כזה , ביצוע הדגימה לנכון

 .לשיקול דעתה הבלעדיבהתאם  הכנסתידי -הרכב הבדיקות הנדרש יקבע על .2.10.2

 שבעה לאחר נוספת בדיקה הכנסת תערוך, הכנסת כהשער בבדיקות חריגות ונמצאו במידה .2.10.3

 חשבון על תתבצע הנוספת הבדיקה כי בזאת מובהר, החריגה תיקון של לבחינה ( ימים7)

 .הזכיין

 בדיקות מיידי באופן להזמין הכנסת נציג רשאי יהיה תיקני לא מעבדה ח"דו של במקרה .2.10.4

 הבדיקות בעלות יישא הזכיין כי, מובהר. הזכיין חשבון על – חוזרות במעבדה שתבחר הכנסת

 מהסכומים תקוזז החוזרות הבדיקות/הבדיקה עלות. תקינות בדיקה תוצאות לקבלת עד

 לזכיין המגיעים
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 נקיים פלסטיק כלי בתוך המזון ודברי המנות לכל, יומיות מזון בדיקות ישמור הזכיין .2.10.5

 בתאריך תתויג ,דגימה כל. שעות 72 מעלות למשך+ 4 בקירור של cc 100 בנפח וסגורים

 להלן. 4.16.1הייצור, והכל כמפורט בסעיף 

 ולקנוס בסמכותה להשתמש כאמור חריגה כל בגין רשאית הכנסת, לעיל באמור לפגוע מבלי .2.10.6

 .כך בשל טענה כל תישמע לא ולזכיין המוסכמים בפיצויים הפרה במסגרת הזכיין את

 חריגות מיקרוביאליות בבדיקות מוצרי המזון .2.11

לחריגות מיקרוביאליות במוצרי מזון ותוכנית הטיפול בחריגות תוגדר בתוכנית קביעת ערכים  .2.11.1

 . האיכות תקן מדרישות כחלקאבטחת האיכות של הזכיין, 

 בנוהל יוגדרו מס' רמות של חריגות והטיפול הנדרש: .2.11.2

חריגה מיקרוביאלית המאפשרת צריכת המזון ללא צורך בטיפול  –חריגה מותרת  .2.11.2.1

 טת הניפוק או עיבודו המשני.מיוחד במזון, לרבות שי

חריגה המאפשרת אספקת המזון תוך קבלת התניות )הגבלת  –חריגה מותניית  .2.11.2.2

 (.', קיצור חיי המדף וכולמזנוני הכנסתהגעת המוצר 

ם או כל חריגה מיקרוביאלית שאינה יהופעה של חיידקים פתוגני –חריגה חמורה  .2.11.2.3

למזנוני פקת המוצר אסהייצור וופסק ימאפשרת צריכת המזון. במקרה כזה 

הכנסת, אירועים או כל שירות אחר הניתן על ידי הזכיין בקשר למזון במסגרת 

מיידית, ייבדק במידת הצורך ויושמד לאלתר בנוכחות אסף ייהמוצר השירותים ו

  נציג הכנסת, אם נמצאה חריגה נוספת.

 דיווח על חריגות מיקרוביאליות .2.12

 ל חריגות מיקרוביאליות מחריגה מותניית ומעלה.הזכיין ידרוש מכל יצרני המזון דיווח ע .2.12.1

עבור כל חריגה מרמת חריגה מותניית ומעלה תפתח פעולה מתקנת בהתאם לנוהלי אבטחת  .2.12.2

 לכנסת.האיכות, וידווח במיידית 

 .כל תקופת ההתקשרותכל החריגות תתועדנה בתיק ייעודי וישמרו למשך  .2.12.3

 מזון טכנולוגיות ייצור .3
במסגרתה המזון עובר תהליך של קירור בסיום תהליך אשר טכנולוגיה בלהשתמש הזכיין יבחר בין  .3.1

 -העיבוד, לצורך הארכת חיי המדף באופן המאפשר משך זמן ארוך בין הייצור לצריכה )להלן

 -ו/או בטכנולוגיה שבה חייבת להיות סמיכות בין ייצור המזון לצריכתו )להלן(, " טכנולוגית בשל צנן"

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי הזכיין יהיה רשאי לשלב בין טכנולוגיות  "(.טכנולוגיית בשל הגש"

 הייצור שצוינו לעיל. 

 צנן" -אישור טכנולוגית "בשל .3.2

מחייב עמידה בכל  במסגרת מערך ההסעדה בכנסתצנן" -אישור לאספקת מזון מבושל בשיטת "בשל

 הדרישות המפורטות להלן:

  הייצוראישור  .3.2.1

בביקורת  צנן" בכפוף לעמידה-מזון בשיטת "בשל הכנסת תעניק אישור לייצור .3.2.1.1

, במסגרתה יבדקו התאמתן של תשתיות הייצור הכנסתערוך תלאישור המתקן ש

במסגרת הביקורות  ", אותה יבנה הזכיין.צנן-ת "בשליעבודה בטכנולוגיתוכנית הל

ותוכנית העבודה הפרטנית של הזכיין ועמידתו בכל  ייבדקו תזרים הייצור
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ייעודיים הקירור הנפחי לרבות השימוש ב שול בטכנולוגיה זוההוראות לבי

 . ולשחזורו לאחסנת מזון מוכןוהתוכנית 

 אישור הייצור יחודש עם הצגת תוכנית שבועית לייצור לכנסת, מידי שבוע. .3.2.1.2

  אישור טכנולוגיות חדשניות .3.3

מוש אישור לשימוש בטכנולוגיה חדשנית במקרה בהם  נעשה שי מהכנסתהזכיין רשאי לבקש  .3.3.1

 .קודם בטכנולוגית הייצור כאמור במדינת ישראל 

בקשה לאישור שימוש בטכנולוגיה חדשנית תלווה, לפחות, באישורים והמסמכים המפורטים  .3.3.2

 להלן:

ידי גופים -רישיונות והיתרים מתאימים לשימוש בטכנולוגיה המוצעת, שניתנו על .3.3.2.1

 (.'וכו אזרחיים המוסמכים )כדוגמת משרד הבריאות, משרד חקלאות

או כל תקן אחר שיבוא  ISO ,HACCPהבטחת איכות ובטיחות מזון ) תכניות .3.3.2.2

ידי הגופים -במקומם( לקווי הייצור המוצעים, לרבות אישור התוכניות על

 האזרחיים המוסמכים לכך. 

כגון בדיקות  ,תוצאות בדיקות איכות למוצרים המיוצרים בטכנולוגיה המוצעת .3.3.2.3

 יות.מיקרוביאליות, אורגנולפטיות וכימ

 תוצאות בדיקות חיי מדף למוצרים המיוצרים בטכנולוגיה המוצעת. .3.3.2.4

 תוכנית מדורגת להחדרת המוצרים החדשים, המיוצרים בטכנולוגיה המוצעת. .3.3.2.5

לקו הכנסת ככל שהמוצר, המיוצר בטכנולוגיה המוצעת, מחייב קבלת אישור  .3.3.2.6

 . נציגי הכנסתידי -הייצור, תבוצע ביקורת לאישור קו הייצור על

 ר קו הייצור יהווה תנאי מקדים למתן אישור כאמור. אישו .3.3.2.7

 בטיחות מזון  .4

 אחסנת המזון .4.1

אחסון הפריטים וחומרי הגלם יבוצע בהתאם לתאריך המופיע על גבי האריזה ולפי הוראות  .4.1.1

 האחסון של היצרן.

)מינוס(  -18חומרי גלם קפואים יאוחסנו בחדר הקפאה, ובלבד שהגיעו במצב קפוא, בטמפ'  .4.1.2

ה, לתקופה שלא תעלה על התאריך המופיע על האריזה. חומרי גלם שהגיעו מעלות ומט

מעלות מן האמור לעיל, לא יוכנסו לשטחי ההסעדה ויוחזרו לספק  3בטמפרטורה גבוהה ב 

 המזון.

חומרי גלם המיועדים להגיע במצב מצונן, יש לקבלם רק אם הגיעו בטמפרטורה שאינה עולה  .4.1.3

ימים ו/או  4ר למוצרי גלם בלבד, לתקופה שלא תעלה על מעלות, ולאחסנם בחדר קירו 4על 

התאריך המופיע על האריזה, לפי הקצר מבניהם. חומרי גלם מצוננים שהגיעו בטמפרטורה 

 מעלות מן האמור לעיל, לא יוכנסו לשטחי ההסעדה ויוחזרו לספק המזון. 3גבוהה ב 

סטרים, אחרי הפתיחה, יוחזקו מוצרי חלב חמוצים )כגון אשל, יוגורט, לבן(, חלב ושוקו מפו .4.1.4

בקירור, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על התאריך האחרון לצריכה ולשיווק המופיע על 

 האריזה.

שעות לאחר  40גבינות לבנות רכות, יוחזקו בקירור, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על  .4.1.5

 ה.הפתיחה, ובלבד שלא אחרי התאריך האחרון לצריכה ולשיווק המופיע על האריז
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יוחזקו בקירור, וזאת  –גבינות צהובות וגבינות קשות ומותכות, מרגרינה, חמאה וממרחים  .4.1.6

 למשך תקופה שאינה עולה על התאריך המופיע על האריזה.

ימים בחודשי החורף )ספטמבר עד פברואר(, ולא  3תקופת אחסנת פירות וירקות לא תעלה על  .4.1.7

 אלא אם אישר נציג הכנסת אחרת. ימים בחודשי הקיץ )מרס עד אוגוסט(, 2תעלה על 

ירקות ופירות מיובשים, יאוחסנו בכלים סגורים היטב, ויוחזקו בקירור, במשך תקופה שלא  .4.1.8

 תעלה על התאריך המופיע על האריזה. 

קופסאות שימורים ומוצרים סגורים באריזתם, ניתן לאחסן עד התאריך האחרון לצריכתם  .4.1.9

 ושווקם.

 חומרי הגלם והמוצרים עם הגעתם.על הזכיין לבדוק את טמפרטורת  .4.1.10

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה נציג הכנסת רשאי לבצע בדיקות טמפרטורה וכל בדיקה  .4.1.11

אחרת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. נציג הכנסת יערוך, מעת לעת, בדיקה למוצרים 

 ולחומרי הגלם, על מנת לוודא את עמידתם בדרישות שלעיל. חומרי גלם או מוצרי מזון

שהוחזקו מעבר לזמנים האמורים לעיל, או שלא במצב האמור לעיל, יושלכו, ולא יהיו לזכיין 

  כל טענה בעניין זה, או כל זכות לקבל פיצוי או החזר הוצאות.

 הפשרת בשר .4.2

 מעלות צלזיוס. 10הפשרת הבשר תעשה בנפח קירור ייעודי נפרד בטמפרטורה של עד  .4.2.1

וללא אריזת  ן תוך הקפדה על ניקוז נוזלי ההפשרההפשרת הבשר תבוצע ללא אריזות הקרטו .4.2.2

 .הניילון

 טיפול בבשר שאינו מוכן לאכילה .4.3

לאכילה יבוצע במקפיא ייעודי באזור  ניםמוכ םשאינ יםקפואודגים בשר מוצרי אחסון  .4.3.1

 האחסון בנפרד ממזון מוכן לאכילה, באריזתו המקורית.

, באופן שימנע טפטוף מקרר ייעודילאכילה יבוצע ב ניםמוכ םשאינודגים בשר מוצרי אחסון  .4.3.2

 נוזלי הבשר במקרר. בכל מקרה תישמר שרשרת קירור עד למועד הטיפול התרמי.

, מכוסה על מגשי טפטוףבשר גולמי טרי מצונן )אספקה ישירה מהמשחטה( יאוחסן במקרר,  .4.3.3

 מעלות עד למועד העיבוד. חל איסור להקפיא מוצר זה. 4בטמפרטורה שאינה עולה על 

בשר קפוא שאינו מוכן לאכילה תבוצע בנפח קירור להפשרת בשר בחדר עיבוד בשר. הפשרת  .4.3.4

 בכל מקרה תישמר שרשרת קירור עד למועד הטיפול התרמי.

בטמפרטורה שלא   יבוצע בחדר עיבוד בשר ייעודי ממוזג יםגולמי ודגיםבשר מוצרי עיבוד  .4.3.5

חד יידו בסבון נוזלי ונייר . יש לייעד כיור לשטיפת ידיים בחדר זה ולצמעלות 18תעלה על 

 לניגוב ידיים.פעמי 

, במי ברז שטיפה )לאחר הפשרה(חיתוך במידת הצורך, פעולות מותרות בחדר עיבוד בשר:  .4.3.6

 סידור הבשר על תבניות, תיבול.

ציוד המשמש לטיפול בבשר שאינו מוכן לאכילה ישמש למטרה זו בלבד ויסומן באופן ברור  .4.3.7

 .ו בצבע ייחודיו/א "בלבד בסימון "בשר גולמי

מקשקשים  כשהם נקייםישירות מהספק חל איסור לנקות או לקשקש דגים. כל הדגים ינופקו  .4.3.8

 .וחלקים פנימיים

יעבור הבשר טיפול תרמי ללא כל עיבוד נוסף או שטיפה. תיבול מוצרי בשר יבוצע בפינת השף  .4.3.9

 ידי תוספת תבלינים ו/או רטבים בלבד.-בזמן הטיפול התרמי בלבד על
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באזור הבישול  , מסומן בהתאם,ך בשר מוכן לאכילה יתבצע רק בשולחן עבודה ייעודיחיתו .4.3.10
  הבשרי במטבח.

 

 טיפול בביצים .4.4

 מנוזל ביצים מפוסטר בלבד.מביצים טריות או כל שימוש בביצים יהיה  .4.4.1

בנפרד מפריטי מזון מעלות,  4בטמפרטורה שלא תעלה על  ביצים טריות יאוחסנו בקירור .4.4.2

 אחרים.

תיזרקנה ולא  או מלוכלכות בלשלשת ביצים סדוקות או שבורות -ריות ימוינו הביצים הט .4.4.3

 תשמשנה למאכל.

 הביצים יועברו למגשי פלסטיק בטרם כניסתם למטבח. .4.4.4

 ביצים קשות, המוגשות לסועדים כשהן שלמות, תהיינה מביצים טריות בלבד. .4.4.5

ייעשה  מלח, , המסופקות מוכנות לאכילה מראש בתמיסתשימוש בביצים קשות מפוסטרות .4.4.6

  להכנת כריכים או סלטי ביצים בלבד.

 טיפול במוצרי מאפה .4.5

 מוצרי המאפה יהיו מהסוגים הבאים: .4.5.1

 מוצרי מאפה מוכנים לאכילה. .4.5.1.1

 מוצרי מאפה קפואים הדורשים הפשרה ואפייה. .4.5.1.2

 מוצרי מאפה קפואים הדורשים הפשרה, התפחה ואפייה. .4.5.1.3

 הנחיות היצרן.התפחת מוצרי מאפה תתבצע בציוד ייעודי לכך או לפי  .4.5.2

 .מוצרי המאפהנפחי הקירור וההקפאה יהיו נפרדים עבור  .4.5.3

 טיפול במוצרי בצק .4.5.4

שעות בקירור. מוצרים מוכנים לפני ( 72)גושי בצק ניתן לשמור עד שבעים ושתיים  .4.5.4.1

שעות  (24) אפייה )לדוג' כדור בצק ללחמנייה( ניתן לשמור עד עשרים וארבע

 בקירור.

ות, בצק, בלילות לבלינצ'ס ופנקייק( יש להכין ביום בצקים רכים או נוזליים )עיס .4.5.4.2

ומנות מעלות  4בטמפרטורה של האפייה ו/או הטיגון. העיסה תאוחסן בקירור 

 מדודות יוצאו לעיבוד.

בצקים המכילים מילוי רטוב )בורקס, מילוי פרי( ולפני אפיה יאוחסנו עד עשרים  .4.5.4.3

 כו ביום האפייה.ויצרמעלות  4בטמפרטורה של  שעות בקירור( 24)וארבע 

שעות בקירור  (24) בצקים לעוגות יבשות יאוחסנו לפני האפייה עד עשרים וארבע .4.5.4.4

ימים בהקפאה. לאחר האפייה ( 7)או לחלופין עד שבעה מעלות  4בטמפרטורה של 

 (3) שעות בטמפרטורת החדר, עד שלושה( 24)יאוחסנו המאפים עד עשרים וארבע 

 ימים בהקפאה. (7) או עד שבעהת מעלו 4בטמפרטורה של ימים בקירור 

ציוד ייעודי לכך חדר ובהתפחת מוצרי מאפה קפואים מוכנים תעשייתיים תתבצע ב .4.5.4.5

 או לפי הנחיות היצרן.

 קינוחים .4.6

  פירות אפויים, מוס ו/או קציפות, סלט פירות וכדומה יוכנו ביום ההגשה.

 שימוש בשמן טיגון .4.7
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הלך השימוש בו, ומדד הקובע מתי השמן הזכיין יקבע שיטה לניטור איכות שמן הטיגון במ .4.7.1

בהתאם אינו ראוי לשימוש נוסף. השיטה והמדדים יעוגנו בנהלי אבטחת האיכות של הזכיין 

 .לתקן הנדרש

נטר באופן רציף את איכות שמן הטיגון בו נעשה שימוש במטבח. שמן שיימצא לא יהזכיין י .4.7.2

הזכיין יפנה את השמן המשומש  וב.ראוי לטיגון, יועבר למיכל איסוף חיצוני ולא יישפך לבי

 בכרך זה. קיימותבאמצעות חברה ייעודית עימה יתקשר הזכיין לנושא, כאמור בפרק 

 מחזור מזון .4.8

 מזון ממוחזר יחשב מזון אשר הוגש לסועדים או הונח בפס ההגשה, ולא הוגש לסועדים. כל .4.8.1

 מזון ל הזכיין למחזריושמד. מובהר בזה כי חל איסור ע נצרך, ממוחזר אשר לא מזון של סוג

 שהוא. סוג מכל

, למעט המוצרים יוגשו שובייזרקו בתום הארוחה ולא בחדרי האוכל מוצרי מזון שהוגשו  .4.8.2

הבאים: סירופים לשתייה, ממרחים שאינם דורשים אחסנה בקירור, חמוצים, לחם באריזתו 

, הקירורונשמרו בשרשרת  המקורית שלא נפתח, מוצרי חלב באריזתם המקורית שלא נפתחו

מובהר  פירות שלמים, קינוחים אישיים באריזתם המקורית, רטבים באריזתם המקורית.

 בזאת כי מזון שנפתחה אריזתו המקורית לא יועבר לשימוש חוזר.

שעות. בעניין  36ניתן יהיה לשמור לתקופה שלא תעלה על  ולא יצא לפס ההגשהמזון שהוכן  .4.8.3

תאם לשיקול דעתו המלא, לבצע בדיקה לטריותם זה יובהר, כי נציג הכנסת יהיה רשאי, בה

 של דברי המזנון.

לשבעה  לשמור לאחר פתיחתםיהא ניתן  ,שנפתחו במטבח, ולא הוצאוהבאים מזון המוצרי  .4.8.4

ירקות משומרים )ובתנאי שהועברו לכלי קיבול נקי ובתבלינים ( ימים בלבד, המדובר ב7)

 .בלבד וסגור(

 שר משומר וטונה( לא ניתן לשמור לאחר פתיחתם.מוצרי מזון משומרים מהחי )לרבות ב .4.8.5

שעות  (24) ביצים קשות, שהוכנו מביצים טריות, ניתן לשמור בקירור עד עשרים וארבע .4.8.6

 ובתנאי שהן שלמות ובקליפתן.מעלות  4בטמפרטורה של 

פירות טריים שנחתכו ו/או תובלו במטבח לא יישמרו מארוחה לארוחה  סלטים או ירקות/ .4.8.7

 וייזרקו.

 שעות בקירור.( 24)ות פתוחות של ירק מצונן ניתן לשמור עד עשרים וארבע אריז .4.8.8

בשר שאינו מוכן לצריכה שהוצא לעמדת ההכנה בפני הסועד לא יחזור למקרר גולמי וייזרק  .4.8.9

 בתום הארוחה.

 אריזה של נוזל ביצים מפוסטר שנפתחה תשמש ליום הצריכה בלבד. .4.8.10

ת מזון שחומם ולא הוגש. מזון זה ייזרק אין לשמור מזון שחומם מארוחה לארוחה, לרבו .4.8.11

 בתום הארוחה.

אין לשמור מזון מקורר שהוגש על פסי ההגשה מארוחה לארוחה, לרבות סלטים וירקות. מזון  .4.8.12

 זה ייזרק בתום הארוחה.

 לא יוגש מזון המהווה סיכון תברואתי ובכלל זה: .4.9

 מוצר.על גבי ה היצרן"י ע שצוין כפי תוקפם שפג גלם מחומרי שהוכן מזון .4.9.1

עליהם  היה בהםקור החום/ שרשרת נשמרה לא שהיא כל שמסיבה מזון או גלם חומרי .4.9.2

 להישמר.
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 כל מזון שמוגדר כמסוכן תברואתית לפי הגדרות משרד הבריאות או כל גורם מקצועי אחר. .4.9.3

 תישמר הפרדה מוחלטת בין חומרי גלם שונים: בשר, עוף, דגים, ירקות וכיוצ"ב. .4.10

 מזון גולמי לבין מזון בתהליך, לבין מוצרים מוגמרים. תישמר הפרדה מוחלטת בין .4.11

מצא נציג הכנסת מזון ממוחזר, או מזון שלא נשמרה לגביו ההפרדה כאמור לעיל, או מזון שאינו טרי,  .4.12

רשאי הוא להורות לזכיין להשמיד את המזון, ואף לעשות כן בעצמו, והזכיין לא יהיה זכאי לפיצוי או 

 כל טענה בקשר לכך .להחזר הוצאותיו ולא תהיה 

 אופן חיטוי הפירות והירקות .4.13

 הזכיין ימיין את הפירות והירקות וירחיק פירות וירקות רקובים או פגועים. .4.13.1

 הזכיין ינקה לכלוך גס וישטוף את הירקות במים זורמים בקפדנות.  .4.13.2

ידי משרד הבריאות. מובהר כי ניתן להשתמש בכל -הזכיין יכין תמיסת חיטוי, המאושרת על .4.13.3

 ר חיטוי אחר שיאושר על ידי הכנסת מראש.חומ

הזכיין יכניס את הפירות והירקות למיכל עם התמיסה וישרה הפירות והירקות בהתאם  .4.13.4

 להנחיות משרד הבריאות ולפי הוראות היצרן.

 במי ברז נקיים. לאחר הוצאתם של הפירות והירקות מתוך התמיסה, יש לשטוף אותם היטב .4.13.5

 טיפול במזון לצורך בישול  .4.14

 לשמור על כל סוג מזון )בשר, דגים, עופות וכיוצ"ב( במדור המיועד לו. יש .4.14.1

לכל מדור יהיו קרשי חיתוך נפרדים, עם סימון שונה )כגון צבע שונה(. יש לשמור על קרשי  .4.14.2

החיתוך נפרדים וללא מגע. את קרשי החיתוך יש להשרות בכלור בתום כל יום עבודה, וללטש 

 ש ליטוש לפני תום התקופה.חודשים, אלא אם כן נדר 3-אחת ל

 על הזכיין להחזיק מצרכי מזון כשהם מוגבהים מהרצפה. .4.14.3

כל מצרכי המזון המצויים בחדרי הקירור יאוחסנו בכלים סגורים. על גבי כל מיכל יש לציין  .4.14.4

 בצורה בולטת את תאריך האחסנה והתאריך האחרון לשימוש.

 , לבין מוצרים מוכנים.יש להפריד לחלוטין בין מזון גולמי לבין מזון בתהליך .4.14.5

 בשלבי ההכנה יוחזק המזון במכלים מכוסים. .4.14.6

אל המדור המיועד לעיבוד המזון ולבישולו יועברו אך ורק מזונות גולמיים בתהליך שעברו את  .4.14.7

 תהליך ההכנה.

את מוצרי המזון בתהליך, יש להעביר מקומת ההכנות לקומת הבישול באמצעות מעלית  .4.14.8

עלית זאת, כל פריט שלא עבר ניקיון מקדים, וחל איסור חמור השירות בלבד. אין להעביר במ

 להעביר במעלית השירות זבל.

לא יוכנסו למדור המיועד לעיבוד המזון קרטונים או שקיות למיניהם, והמזון שעבר הכנה  .4.14.9

יועבר במכלי פלסטיק בלבד. כל הקרטונים, לרבות תבניות הביצים, יקולפו מאריזותיהם 

בכניסת ספקים, ויועברו לארגזי פלסטיק נקיים, למעט מוצרי גלם  בשלב טרום דלת הרשת,

שהגיעו קפואים, כאמור לעיל. ארגזי קרטון של מוצרים בהקפאה עמוקה יקולפו באגף טיפול 

בבשר לקראת הפשרה ויפונו ל"כלוב קרטונים" בכניסה למטבח. חל איסור חמור על העברת 

 אריזות קרטון למטבח העליון.

ת מזון גולמי לטיפול במזון המעובד יש לרחוץ את הידיים במים וסבון לחטא בכל מעבר מהכנ .4.14.10

 בחומר חיטוי ולהחליף סינר.
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לטעימת המאכלים בעת הכנתם ובישולם, יש להשתמש בסכו"ם נקי. אין להחזיר סכו"ם  .4.14.11

  בסכו"ם נקי אחר. לתבשיל לאחר הטעימה, ולכל טעימה נוספת יש להשתמש

 טיפול במזון שבושל .4.15

מעלות לפחות. פרק הזמן בין גמר  70ושל יוחזק בגמר בישולו ועד הגשתו בחום של מזון מב .4.15.1

 ( שעות.3.5הבישול עד ההגשה לא יעלה על שלוש וחצי )

מאכלים מבושלים שנשארו מארוחה, אם הוגשו לפס, לא יוגשו בארוחה אחרת, ולא ייעשה  .4.15.2

ות. לא ניתן יהיה בהם שימוש כתוספת לתבשילים אחרים, אלא יושמדו בתום יום הפעיל

  לאחסן אותם במקררים יחד עם מזונות אחרים.

 דגימות מזון .4.16

שעות ממועד הגשת המזון. הדגימות יבוצעו וישמרו  72-הזכיין ישמור כל יום דגימות מזון ל .4.16.1

 + במכלי 4בהתאם לכל הכללים והדרישות הנהוגים בתחום זה ויאוחסנו במקרר בטמפ' 

 . 150CCפלסטיק אטומים בנפח 

ימות יישמרו ויסומנו באופן מסודר במתקן קירור ויכללו את כל מוצרי המזון שנמצאים הדג .4.16.2

על פס ההגשה לרבות: המנות העיקריות, התוספות, הסלטים המורכבים, הירקות החתוכים 

והמנות האחרונות שהוגשו על ידי הזכיין בכנסת ויהא על הזכיין להעמיד את הדגימות לרשות 

 בכל עת שתרצה זאת.הכנסת ולגורמים מטעמה 

דגימות המזון שישמרו יסומנו באופן שיכיל את הפרטים הבאים, על כל מיכל: תאריך  .4.16.3

 הבישול, כמות שהוכנה, טמפרטורת הדיגום ותאריך ההגשה. 

 אוורור ונידוף במתקני ההסעדה .5

 .ריחות לנושאי רבה רגישות קיימת במשכן הכנסת .5.1

 .לסוגיהם הבישול ומתקני נוריםהת מעל, וסינון נידוף מתקני הותקנו במטבחים .5.2

 הנדרש ככל שימוש בהם ולעשות, הנידוף מאזורי הבישול מתקני של מהזזה להימנע מתחייב הזכיין .5.3

 .ריחות למניעת

 האוויר הנשאב במנדפים עובר תהליך סינון פחם פעיל לנטרול ריחות ועשן. .5.4

 לכרך זה.  וציודאחזקה אותם, בהתאם לאמור בפרק  ויתחזק הסינון במתקני הזכיין יטפל .5.5

 על הזכיין להתריע על כל תקלה במנדפים ובמערכת היניקה. .5.6

 גילוי אש .6

 .בכנסת מותקנת מערכת גילוי אש, לרבות במתקני ההסעדה .6.1

 חל איסור חמור על הזכיין לבצע שינויים כל שהם במבנה או במערכת גילוי האש. .6.2

 בטיחות .7

 .תחי החרום יהיו פנויים ממכשול בכל עתכל המעברים לפתחים הראשיים של כל מזנון או מתקן וכן פ .7.1

 .פתחי המילוט יהיו ניתנים לפתיחה מהירה מבפנים ומבחוץ .7.2

 מטרים לפחות. 15הדרך בהמשך לפתחי המילוט תישאר נקייה ממכשול בטווח של  .7.3

 .אין להכניס חומרים או חפצים לארונות חשמל .7.4

 .אין להסיר אמצעי מיגון מכאניים ממכונה כל שהיא .7.5

 .ד הכיבוי תהיה פנויה מכל מכשולהגישה אל ציו .7.6

 .אין לשנות את מיקום ציוד כיבוי האש ואין להפעילו אלא במקרה חירום .7.7
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 .אין ליצור הסתרה פיזית של גלאי האש בכיוון כל שהוא .7.8

 הזכיין לא יתיז על ארונות חשמל וידאג כי לא יבוא כל מגע בין מים לחשמל. .7.9

 ורך ניקיון.הזכיין לא יעשה כל שימוש בציוד כיבוי האש לצ .7.10

 כל שינוי בהנחיות אלה מחייב קבלת אישור מראש ובכתב מהכנסת. .7.11

 כשרות .8

הזכיין יספק את השירותים על טהרת הכשרות למהדרין, כפי שמקובלת ברבנות ירושלים מהדרין.  .8.1

ידי רב הכנסת, -ידי הרבנות הראשית לישראל ופיקוח ההכשר יבוצע על-תעודת הכשרות תנופק על

 נות הראשית. המוסמך מטעם הרב

רב הכנסת ממונה על הכשרות ותהא שמורה לו הזכות להיכנס לכל מתקני ההסעדה, להעיר כל הערה  .8.2

 באשר לאופן שמירת הכשרות ולהורות על השמדת מזון החשוד שאינו כשר. 

 הגעלת הכלים תבוצע על ידי הזכיין ועל פי הוראות רב הכנסת.  .8.3

על פי הנחיות רב הכנסת בכל האמור בשנת שמיטה בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הזכיין לפעול  .8.4

והליכותיה. הזכיין מצהיר ומאשר כי לקח בחשבון במסגרת הצעתו את כל העלויות הנוספות הכרוכות 

ידי רבנות ירושלים מהדרין, -באספקת מוצרים כשרים למהדרין, המאושרים מבחינת כשרותם על

 ביעה בקשר לכך. לרבות בשנת שמיטה, וכי לא תהיה לו כל טענה או ת

 על הזכיין לתדרך את כל עובדי המטבח בנושאי כשרות וקבלת הערות מרב הכנסת או מי מטעמו. .8.5

 על הזכיין לתלות שלטים בנושאי נהלי כשרות בהתאם להנחיות רב הכנסת. .8.6

כשרות במתקני ההסעדה בהתאם לדרישת הרבנות ירושלים, אשר  משגיחיהזכיין יחזיק על חשבונו  .8.7

בנוסף משגיחים. הזכיין יהיה רשאי להעסיק משגיח שלישי בהתאם לצרכיו.  שניעל עומדת כיום 

 . בכל האמור בשנת שמיטה והליכותיההרבנות הנחיות  על פימתחייב הזכיין לפעול , לאמור

 מובהר בזאת כי מערך ההסעדה יהיה סגור בחג הפסח. .8.8

הפסח, וזאת בכפוף להודעה  על אף האמור ייתכן שהזכיין יידרש להפעיל את המערך בתקופת חג  .8.9

במקרה זה יהא הזכיין זכאי מוקדמת של הכנסת שתאפשר לזכיין זמן ראוי להיערך להכשרת המערך. 

וזאת בכפוף להצגת אישורים, אסמכתאות וחשבוניות , בהכשרת המטבחלעלויות הישירות הכרוכות 

  לאישור סכום העלויות כאמור.

ודבר נוספים, יהיו  ענייןאו כל  ,רת כשרות וכל המתחייב מכךכי בכל האמור בשמיבזה, הזכיין מצהיר  .8.10

  זכיין.של ה  כולם באחריותו המלאה

 , והעתק תעודת הכשרות שלהם תועבר לכנסת על ידי הזכיין.עמדו בדרישות הכשרותספקי הזכיין יכל  .8.11

 פעולות מנע להמצאות מזיקים .9
 ם שונים.הזכיין ינקוט פעולות שוטפות למניעת התרבות מזיקים ממיני .9.1

 בנוסף, ידאג הזכיין לניקוז ויבוש מים עומדים )למניעת התרבות וקינון חרקים ויתושים(. .9.2

 מיידי ויודיע על כך לכנסת.סלק הזכיין את המפגע באופן בכל מקרה של איתור מפגע תברואתי י .9.3

 הכנסת תפעל לביצוע פעולות הדברה במזנונים. .9.4
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 תפריטים ומפרטי המזון  –  5 פרק

 כללי .1

 אות כלליות הור .1.1

יספק ו, ממתקני ההסעדהארגון ותפעול  בפרק כאמור, את מערך ההסעדה יפעיל הזכיין .1.1.1

 .להלן לדרישות התזונתיות המפורטות בפרק זהו להנחיות בהתאם ומוצרים ארוחות

 שימוש במרכיבים המפורטים בטבלאות בפרק זה.  ה הזכייןיעשבכנסת הארוחות בהכנת  .1.1.2

דרישות הינן  מפרטי המזון בפרק זהישות המפורטות בהדר מובהר כי למען הסר ספק .1.1.3

 . מינימום

צריכה בו לא מצוינת כמות ו/או משקל הפריטים המוגשים, הכוונה הינה ל מקוםבכל  .1.1.4

 . של הפריטים (חופשית )בלתי מוגבלת

בהם מופיעים מספר הסוגים לגיוון, רשאי הסועד לקחת ממגוון הסוגים  מפרטי המזון .1.1.5

 .מקצתםכולם או  –המוצעים 

 ערב . הצהריים וה בוקר,ה פתרונות הסעדה לשעותככלל, הזכיין יגיש  .1.1.6

לאירועים כמוגדר בכרך זה, ככל שהכנסת תדרוש ובהתאם  כיבודהזכיין יידרש לספק  .1.1.7

 להוראות כרך זה.

 ספקים .1.2

לכנסת כתנאי לקבלת יעביר רשימה של כל הספקים המספקים מזון או מוצרים הזכיין  .1.2.1

הרשימה תפרט את הפריטים המסופקים על ידי כל  .ההתקשרות עמו אישור הפעלה ומיד עם

ספק. הזכיין יוודא כי במסגרת אישור הספקים מול הכנסת, הוא עומד בכל הדרישות 

 לכרך זה.  ביטחוןהמפורטות בפרק 

כל את כל האישורים הדרושים לאבטחת איכות המוצרים המסופקים ע"י הרשימה תכלול  .1.2.2

 ספק, ביניהם:

 .של הספק יצרן ק, רישיוןרישיון עס .1.2.2.1

 .של הספק, במידה ונדרשים כאלו אישורים וטרינאריים .1.2.2.2

 כל ספקי הזכיין יעמדו בדרישות הכשרות, והעתק תעודת הכשרות שלהם תועבר לכנסת. .1.2.3

, שלא לאפשר לזכיין לעבוד עם ספק מסוים במסגרת את הזכותה לעצמ תהכנסת שומר .1.2.4

עבר שלא צלחו, הן ממניעי ביטחון והן מכל  ההתקשרות במכרז זה, הן ממניעים של ניסיון

סיבה שהיא, אשר יש בגינה, לדעת הכנסת, כי הספק לא יוכל לתת את השירות כנדרש 

 במסגרת ההתקשרות שבין הכנסת לזכיין.

 פריטי מזון .2

 "(.פריטי מזון" -הזכיין ישתמש במוצרים שונים וחומרי גלם להכנת המנות המפורטות בפרק זה )להלן  .2.1

מזון, בהם ישתמש הזכיין להכנת המנות יעמדו בכל החוקים, הצווים ותקנות הרשויות ובכל פריטי ה .2.2

 התקנים הישראלים הרלבנטיים.

, וללא מסוים מכל סיבה שהיא פריט מזוןאת הזכות למנוע מהזכיין לעבוד עם ה לעצמ תהכנסת שומר .2.3

 .צורך בנימוק החלטתה
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 בריאות .3

המזון באופן שוטף תוך מתן דגש על הסעיפים המפורטים  על הזכיין להתייחס להיבט הבריאותי של .3.1

 בהמשך פרק זה.

 הזכיין ישתמש בייעוץ של דיאטן קליני, או תזונאי מוסמך לביצוע הפעולות הבאות: .3.2

 אישור התפריטים לאיזון תזונתי ומענה להיבט הבריאות בארוחות. .3.2.1

 התייחסות לנושאים רלבנטיים שיעלו במשוב סועדים. .3.2.2

 טבח בנושא ובחינת אופן יישום הנחיות וההמלצות מהמשובים.הדרכות צוות המ .3.2.3

ביקורות של המזון המוגש בתדירות של לפחות פעם בחודש. על הזכיין להעביר לכנסת את  .3.2.4

 דוחות הביקורת באופן שוטף.

הכנסת תהיה רשאית להורות לזכיין לשנות ו/או לעדכן את מתכונת דוח ביקורת הדיאטן 
 לשנות את תדירות הביקורות מעת לעת לפי שיקול דעתה. הקליני מטעם הזכיין ו/או

 במזון המוגש יש להקפיד על המצאות תחליפים דלי קלוריות )רוטב, לחם, סירופ, מוצרי חלב וכו'(. .3.3

 הזכיין ירבה שימוש במרכיבי ירקות בארוחות השונות טריים ומבושלים, בהתאם להוראות פרק זה. .3.4

 לא יעשה שימוש בשמן דקלים אלא בחג פסח. הזכיין יקפיד על בישול מופחת שומן, .3.5

 מרגרינה ומוצרי בצק על בסיס מרגרינה, יהיו ללא שומן טראנס. .3.6

יש לעשות שימוש ברטבים על בסיס עגבניות וכן רטבים של טחינה, שמן זית ופסטו ולהמעיט בשימוש   .3.7

 בהקרמה, יש לוודא כי קיימת אפשרות לתוספת של רוטב בצד )לפסטה וכו'(.

ביר את כמות הסיבים התזונתיים ואת ערכו התזונתי של המזון )לחם מלא, פחמימות מורכבות יש להג .3.8

 וכו'(.

יש לאפשר לסועד בחירה מושכלת לפי העדפה תזונתית )העדפה של דג, לאחר מכן עוף, לאחר מכן בקר  .3.9

 לפי סדר עדיפות יורד( . -

 ז בתכולתם. יש להתייחס לתכולת המלח והסוכר במזון באופן שקול ולא להפרי .3.10

 מידע לסועדים .3.11

הזכיין יעמיד בחדרי האוכל אמצעים )שלטים, מסכים( לצורך יידוע הסועדים בנושאי  .3.11.1

, ספציפיהיום אותו הרלוונטיים לתפריט המוגש ב ובין אםתזונה, בין אם כלליים בריאות ו

 השלטים יכללו בין היתר מידע אודות:

 סוגי המנות המוגשות ומחירן. .3.11.2

מנות שאינן מופיעות בתפריט באופן תדיר( אותן בחר " )מנות מיוחדות" .3.11.2.1

 הזכיין להגיש, במידה ויש כאלו, על פי שיקול דעתו.

מנות ו/או חלקים מהמנות להם ערך בריאותי גבוה יותר )סלטים, פחמימות  .3.11.2.2

 מורכבות וכיוצ"ב(.

מנת פחמימה עתירת : בחדרי האוכל יסמן הזכיין על עמדת ההגשה את סוגי המזון הבאים .3.11.3

בים תזונתיים, מנת בשר דלת שומן, לחם קל. ניסוח המידע התזונתי עבור כל אחד מסוגי סי

 המוצרים יהיה אחיד בכלל חדרי האוכל.

ידי הזכיין, למעט ניסוחים -אין לייחס כל סגולה רפואית למוצרי המזון המסופקים על .3.11.4

 בריאות. ידי משרד ה-המופיעים על אריזות מוצרי מזון ארוזים מראש, כפי שאושרו על
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 חווית האכילה )אוירה, חזות(  .4

הזכיין ישלב התייחסות עקרונית לנושא הגיוון וחווית האכילה בכללותה בהתאם להוראות פרק  .4.1

 זה.לשם כך, רשאי הזכיין רשאי להשתמש במגוון של עזרים מתאימים בשילוב כלים שונים.

אירוע בו הזכיין יכין אוכל בסגנון  -" אירוע שובר שגרהרשאי הזכיין לקיים " בחדר אוכל ח"כים בלבד .4.2

 יום איטלקי, יום מזרחי וכיוצ"ב . –מיוחד בצורה שונה מהתפריט היום יומי לדוגמא 

לכרך זה,  תוכנית העבודההזכיין יעביר לנציג הכנסת במסגרת פורום התיאום השבועי כמוגדר בפרק  .4.3

ים  שוברי שגרה" כמוגדר לעיל, בתחילת כל רבעון את התוכנית למימוש חווית אכילה ויישום "אירוע

 לפי בחירתו. 

 וניהול בנק תפריטים הרכבה .5
בהתאם להוראות פרק  לחדר האוכל הבשרי, למזנון הח"כים ולאירועיםהזכיין יערוך בנק תפריטים  .5.1

מובהר, כי אין  .טרם קבלת אישור הפעלה הכנסת"(, ויעבירם לאישור בנק התפריטים" -זה )להלן

כדי לגרוע מחובות הזכיין  ,התפריטים הנדרשים בהתאם להוראות פרק זהבמתן אישור לאיזה מן 

פי הוראות כל דין, ו/או כדי להעביר אחריות כלשהי המוטלת על -הסכם ו/או עלהפי -והתחייבויותיו על

 הזכיין לידי הכנסת.

 כאמור בסעיף כל אחד מהתפריטים יאושר רק לאחר שנבדק כי הוא עומד בדרישות האישור התזונתי .5.2

 לעיל. 3.2.1

 בהיבט הקולינארי יש לתת מענה להיבטים הבאים: .5.3

 מגוון מנות יומי / אירוע. .5.3.1

 התאמה בין המנות המוגשות. .5.3.2

תפריט כל אחת מהארוחות יכלול את פירוט מרכיביהן ואת מגוון הסוגים של כל אחד ממרכיבי  .5.4

סוגים אותו נדרש הארוחה )כגון מספר ופירוט סוגי הפחמימות, הסלטים והבשרים וכו'(. מספר ה

 כל אחד מתפריטי השלד.המפורטים להלן בהזכיין להעמיד עבור כל אחד ממרכיבי הארוחה 

 להלן. 5.6.4מפורטת בהמשך בסעיף  הגדרת "שינוי" בין תפריט אחד למשנהו .5.5

  :בחדר האוכל הבשרי ומזנון ח"כים - ארוחות שוטפות .5.6

 ן:גודלו המינימאלי של בנק התפריטים יהיה כמפורט להל .5.6.1

 
מס' תפריטים יומיים  סוג ארוחה

 שונים מינימאלי
 תפריטים 30 )בשרי(צהריים 

 
ממגוון תפריטי צהריים )בשרי(,  3חודשים, לפחות  6להחליף, במהלך הזכיין נדרש  .5.6.2

 התפריטים היומיים של כל אחד מסוגי הארוחות השוטפות המפורטות לעיל. 

 6 ל לחזור לבנק התפריטים רק לאחריוכ ,ענוןימבנק התפריטים בשל ר שהוחלףתפריט  .5.6.3

  .חודשים 6, אלא אם כן הכנסת דרשה להשיבו, לפני תום חודשים (שישה)

 בהתאם לכללים המפורטים להלן:יהיה לפחות  שינוי בין תפריט לתפריט .5.6.4

 .בתפריט החדש מתוך הסלטים בתפריט השלד יהיו שונים( 3)שלושה  .5.6.4.1

רכיבי הארוחה הבאים בתפריט מ( מ3) השלוש מתוך (2) לפחות שניים ,בנוסף .5.6.4.2

  השלד יהיו שונים זה מזה:
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 . מנה בשרית .5.6.4.2.1

 . סוגי הפחמימה 2מתוך  1 -מנה פחממית  .5.6.4.2.2

 מנה ירקנית. .5.6.4.2.3

 בנק תפריטי אירועים  .5.7

 להלן.   10הזכיין יבנה תפריט לכל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף .5.7.1

 הזכיין יוודא כי בכל תפריט לאירוע קיים מגוון לבחירה של: .5.7.2

 מנות ראשונות. 10ת לפחו .5.7.2.1

 סוגי מנות עיקריות לבחירה מכל סוג )דג / בקר / כבש / עוף וכיוצ"ב( 5לפחות  .5.7.2.2

 סוגי תוספות פחממיות / ירקניות.  10לפחות  .5.7.2.3

 סוגי סלטי צד. 10לפחות  .5.7.2.4

 סוגי סלטים מורכבים. 10לפחות  .5.7.2.5

סוגי חטיפי מאפה לקוקטיילים כגון: ברוסקטות, קרוסטיני,  20לפחות  .5.7.2.6

 אים.מאפים ממול

סוגי חטיפים לקוקטיילים כגון: סביצה דג, טורטייה, קבב קטן  20לפחות  .5.7.2.7

 להגשה וכיוצ"ב.

 עשריםידי החלפת -חודשים על( 6) שישההזכיין נדרש לרענן את בנק התפריטים אחת ל .5.7.3

 . המנות בתפריטי האירועים )לכל אירוע(לפחות ממגוון  (20%) אחוזים

( 6) שישה וכל לחזור לבנק התפריטים רק לאחרתן ענוימבנק התפריטים בשל ר השהוצא מנה .5.7.4

 .חודשים 6אלא אם כן הכנסת דרשה להשיבו לפני תום  חודשים

 והצגתו תפריטה אישור .5.8

את התפריט השבועי לשבוע העוקב,  לנציג הכנסת ,יעביר עד ליום ה' בכל שבוע הזכיין .5.8.1

ישור מאת בהתאם לשיקול דעת הכנסת. יש לוודא קבלת א ומוולפרס התפריט לבחינת

 הכנסת.

הזכיין ישלח בכל ערב הודעת דואר אלקטרוני לנציג הכנסת בפורמט שיוגדר לו מראש.  .5.8.2

ההודעה תציג את התפריט היומי של היום למחרת אשר ייועד להעברה לעובדי הכנסת 

 ולפרסום.

כל פריט נוסף שהזכיין יהיה מעוניין להוסיף לתפריט במהלך תקופת הזיכיון יהיה חייב  .5.8.3

 ישור כנסת.במתן א

. הצגת התפריט תהיה י האוכל השוניםהזכיין יציג את התפריט היומי בכניסה לחדר .5.8.4

 הזכיין ובאישור הכנסת.באמצעות לוח מעוצב באחריות 

הזכיין יציג ליד כל מנה את שם המנה ומהותה באמצעות מתקני תצוגה המותאמים לכך  .5.8.5

 האוכל. ישיספק לחדר

  .בשפה העברית ובשפה האנגלית ריט היומיהתפריט המוצג יפרט את המוצרים בתפ .5.8.6

 חדר האוכל הבשרי תפריטי .6

 .בחדר האוכל הבשרי המנות החלקיות והמנות המורכבות המבוקשות הרכבלהלן  .6.1
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 .ללא אישור מראש של הכנסת מובהר כי המבנה אינו ניתן לשינוי .6.2

הזכיין להוסיף הזכיין רשאי להוסיף לחדר האוכל הבשרי פינת בריאות באישור הכנסת. היה ובחר  .6.3

 מנות בחדר האוכל הבשרי, כאמור, עליו יהא לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן.

 פרוט שם ותאור
 הערות אופן הגשה 

ארוחה בשרית 
 בסיסית 

 מנה עיקרית לבחירה
 תוספות חמות לבחירה 2

עיקרית תוגש על ידי 
עובד זכיין, והיתר 

 שירות עצמי 

 

ארוחה בשרית 
 מלאה

אחת  מנה עיקרית
 , לבחירה
 , מרק,תוספות סלטים,

 00שתיה, לחם, 
 קינוח.

עיקרית תוגש על ידי 
עובד זכיין, והיתר 

 שירות עצמי

 

ארוחת כריך 
 בשרי 

כריך בשרי בהתאם 
לפירוט שטבלה בסעיף 

 להלן 6.8

  

 מנה ארוזה
take away 

 בהתאם לגודל המנה כלי חד פעמי  

  ירידת מגוון .6.4

 מן:הכנסת מבהירה בזה כדלק

יהיו כל פריטי הארוחה  14:30כי בכל שעה משעות הארוחה ועד לשעה  אעל הזכיין לווד .6.4.1

 זמינים לסועדים.

 , עד לתום הארוחה.50%בלבד, תותר הפחתת המגוון בשיעור של עד  14:30החל מהשעה  .6.4.2

 פגרות וחופשות .6.5

רה וחופשות בחלקם או במלואם בתקופות של פג םהכנסת רשאית להורות לזכיין לספק את השירותי

  מרוכזות החלות בכנסת, והזכיין יהיה מחויב להיענות לדרישה. 

 למנות משקליםהטבלת  .6.6

המנה המוגשת )מוצר מינימום של הינו משקל  להלןיובהר בזאת כי המשקל המופיע בטבלה  .6.6.1

 אם צוין אחרת(, רוטב ותוספות כגון ירקות וקטניות.  אבצלחת או במארז( ללא ציפוי )אל

 מצוין בטבלה מתייחס למנה לאחר הבישול. משקל המנה ה .6.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותדירות שימוש  שיטות הכנה, חומרי גלם .6.7

 נות במכרז.מנות המבוקשות השושימוש בגלם להלהלן מגוון חומרי  .6.7.1

 משקלים                                                                         
 משקל )גרם( מנה

 150 מנת בקר ללא עצם
 150 מנת עוף או הודו ללא עצם

 250לפחות  מנת עוף עם עצם
 300לפחות  מנת כנפי הודו עם עצם

 220ת לפחו מושט שלם
 200לפחות  נסיכה דג 

 140 מנת דגים פילה
ממשקל המנה  50%ממולאים עם אורז, כאשר משקל הבשר לא יפחת מ 

 ממולאים(. )
200 

 150 קציצות
 160 חלבון צמחי במנה צמחונית
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בתדירות המצוינת חומרי הגלם,  מגווןוב המפורטות להלןשיטות ההכנה ב שימוש יעשה .6.7.2

 .בטבלה שלהלן

 .לעילמשקל כל מנה יהיה המשקל המבוקש  ,כי בכל מקרה מובהר .6.7.3

 
 
 
 
 

אופני ההכנה הינן הצעות בסיסיות 
בלבד, והזכיין נדרש ליישם מגוון רחב 

  יותר.
 חומרי גלם

 מושתדירות שי אופני הכנה

 מנות עיקריות בשריות
צוואר, לשון,  –נתחי בקר לבישול ארוך 

 צלי, כתף
 פעמיים בשבוע צלי, תבשילי בקר מתובלים, גולש

סינטה, קשתית  –בקר  –נתחים צלויים 
 )אסאדו(, עין, חזה.

 פעם בחודש צלייה בתנור, צלייה בגריל, קארווינג.

צלוי,  קציצות, כדורי בשר ברוטב, קבב בשר בקר טחון
 המבורגר, ממולאים.

 כל יום

 כל יום צלוי, אפוי, מבושל, סטרוגנוף, מוקפץ, ברוטב. נתחוני בקר
 פעם בשבוע  נקניקיות עגל/צוריסוס

על הגריל, מטוגן מצופה )שניצל(, ממולא אפוי  חזה עוף שלם
 )פופייט(, ממולא מטוגן )קורדון(.

 שלש פעמים בשבוע

ירקות ורוטב, מצופים ומטוגנים, מוקפצים עם  נתחי חזה הודו
 צלויים בגריל עם תוספות.

 כל יום

רבע עוף, כרעיים, כנפיים,  –חלקי עוף 
 עוף שלם

  

אפויים בתנור במגוון טעמים, צלויים על הגריל 
אחרי בישול מוקדם, מצופים מטוגנים, מאודה 

 בציר.

 כל יום

 פעם בשבוע הגריל, כבד מוקפץמעורב ירושלמי על  פנים, כבד, חלקים אחרים –חלקי עוף 
 פעם בשבוע שלם אפוי בתנור, שניצל, ממולא אפוי תנור  חזה –הודו 
מוקפצת על הפלאנצה, על שיפוד בתיבול  נקבה בלבד-שווארמה –הודו 

 מתאים.
 שיפודי פרגיות )שישליק(.

 פעם בשבועיים

ך, ירקות ממולאים, קובות, קנישס, קרפל בבשר טחון ותוספות –ממולאים 
 רביולי.

 שלש פעמים בשבוע

גרם בשר(, תפו"א  140מנת חמין עם בשר בקר )  חמין
וביצה קשה חומה. התבשיל יוכן בסיר נפרד 
בעשייה של יום קודם. תוגש מתוך סיר גדול 
שיוצב על אינדוקציה חשמלית, על גבי פס 
החלוקה או בחלקו הפנימי, או באופן אחר 

 באישור הכנסת. 

 פעם בשבוע
 חמישי( )ימי 

 מנות עיקריות דגים
 כללי דגים שלמים או מפולטים כללי
 פעם בשבוע דג מטוגן כללי
 פעם בשבועיים אפוי שלם בתנור, צלוי פילה, מטוגן  אמנון

 פעם בשבוע אפויים ברוטב בתנור\מבושלים/ נסיכה פילה 
בייבי, אפוי שלם בתנור, סטייק בגריל או  סלמון

 בתנור, מאודה שלם
 בשבועפעם 

 פעם בשבועיים מטוגן סול
 פעם בחודש אפוי/ מאודה/ צלוי בתנור. דניס
 פעם בשבועיים סטייק בתנור / מאודה טונה
 פעם בשבוע  שולה

 צמחוניות - מנות עיקריות
 , לזניה צמחית, מוסקה, פשטידות, כיסוני חומוס, תבשילי קטניותירקות ממולאים

 ה.תבשילים שונים על בסיס טופו וסוי
 כל יום
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 נה ארוחת צהריים בשריתמב .6.8

 פחמימות-תוספות חמות
לסוגיו השונים, מג'דרה, אורז  עם תוספות ) שעועית, תירס, חומוס(,  אורז  -אורז
 מלא

 אפוי, גולש, מבושל, מחית, צ'יפס-תפו"א
 בטטה

 ספגטי, פתיתים , מוקפץ עם ירקות -פסטה ואטריות לסוגיהן
 קוסקוס

 חיטה,  כוסמת, גריסים
 קינואה 

 גרי חומוס, עדשים, תירסאפונה, גר

 כל יום

 ירקניות-תוספות חמות
קישואים, גזר, כרוב מאודה, תרד וברוקולי )בהתאם להנחיות בנספח הכשרות(, 

 שעועית ירוקה, מנגולד, דלעת, ירקות סטה , ירקות מעורבים
 )לא כולל קטניות ודגנים(

 כל יום

 מרקים 
 על בסיס ירקות וחומרי גלם טריים יוכנואשר יוגשו אך ורק מרקים מתוצרת עצמית 

. בעת הצורך יעשה שימוש עם מינימום ולא כאלה המבוססים על אבקות מוכנות
 אבקות מרק. מרקים כגון:

, תירס  ,חומוס ,תפו"א ,פטריות, בצל ,עדשים ,שעועית ,עגבניות, אפונה, ירקות
 .סלרי,  כרישה, כתום, דלעתתרד,  ,ברוקוליה, מינסטרונ

 כל יום
 

 נוחים ועוגותקי
עוגות שיוגשו במסגרת הקינוחים יהיו עוגות קנויות בלבד או אפויות במקום 

 שיאושרו מראש ע"י הכנסת. 
 הזכיין רשאי להשתמש בעוגות מחולקות למנות או בעוגות מסוג בחושות.

 בעונת הקיץ, יוגשו מיני סורבה. 
 בכל יום תוגש מנה אחרונה אחת ללא תוספת סוכר. 

 כל יום

 פרוט פריט

 משקאות קרים
הגשה עצמית קנקנים של מים קרים )יש לעודד שתיית מים( שיוצבו מוכנים מלאים ובהמשך ל

 . חופשית
 מכירת משקאות קלים מוגזים ונקטרים

 - מנה עיקרית
 סוגי מנות 5

מנה עיקרית בחלוקה מעמדת 
 הגשה חמה.

ארוחת מנה עיקרית אחת ל
 .צהריים

 בגריל לפחות סוג עוף 1
  לפחות  סוג בקר 1
 סוג דג 1
 סוג מנה צמחונית 1
 סוג מנה טבעונית  1

 תוספות חמות
 

  .או בתנור סיררקניות, יבושלו בי תוספות ירקניות 2

 או בסיר יבושלו, ירקניות
 .בתנור

 צ'יפס בהתאם למנה העיקרית.
 .בתנור שלו בסיר אופחמימות יבו

 .כגון דגן מלא מן של תוספת בריאהתוספת אחת תוגש בסי

 מרקים

סוגים. אחד צח פרווה בלבד.  2
 מרק שני מורכב.

בקיץ החל מתחילת חודש יוני 
ועד תום חודש ספטמבר יוגש 

 מרק קר.

 שיהיו פרווה.מורכבים  מרקים
 במקרה שהמרק בשרי, יש להגיש גם מרק לא בשרי.

 לעמדת המרקים יהיו תוספות רלוונטיות,
 ריות, קרוטונים, שקדי מרק.אט כגון: 

 ירקות וסלטים
 

 
 סוגי סלטים מורכבים 5

 )ירקות, עם דגנים, קטניות וכו'(
 

מגוון סלטים )סלט תפ"א, סלט תירס, סלט אבוקדו, טבולה, 
  קנויים ן אוייוכנו במטבח הזכיש סלטי חצילים(

  .)לא יותר ממחציתם קנויים(
 בסיס לימון. סלטי כרוב לא יוכנו על בסיס חומץ אלא על

 סוגי אנטי פסטי בתנור.  2
 .כל יוםחומוס, טחינה יוגשו בסלטי 

 משומרים, כולל זיתים, אין לערבב בין הסוגים. חמוצים
 )"חמוצים סיניים" מזרחי וכו'( יוכנו ע"י הזכייןבנוסף 
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 תפריט המזנון החלבי  .7

 ומוצרים ארוחותיספק  הזכיין, מתקני ההסעדהארגון ותפעול  בפרק כאמור, יאת המזנון החלב יפעיל הזכיין

 : להלן המפורטות להנחיות בהתאם

 כללי .7.1

על ארוחות  בית אוכל לממכר מזון ומשקאות, ארוחות וחלקיזכיין יפעיל במתחם החלבי ה .7.1.1

ת ספק פתרונות לכל אורך שעוהמזנון החלבי י תפריט המכירה של מוצרי. בסיס חלבי בלבד

 .היום

 הזכיין יציע במזנון החלבי מוצרים שונים למכירה כארוחה. .7.1.2

כל המוצרים המצוינים כמוצרי חובה, ימכרו כל העת במחיר שאושר במסגרת הצעת הזכיין  .7.1.3

 במכרז זה.

 הזכיין רשאי למכור מוצרים נוספים בכפוף לתנאים להלן:  .7.1.4

 כל מוצר שיבקש הזכיין למכור יובא לאישור נציג הכנסת . .7.1.4.1

 ין יציג את המוצר ואת המחיר המבוקש בגינו.הזכי .7.1.4.2

 רק לאחר קבלת אישור, יציע הזכיין את אותו המוצר בפועל. .7.1.4.3

 פרוט פריט

 -פינת בריאות 
 )רשות(

 ירקות וסלטי ירקות
 ירקות טריים חתוכיםסוגי  10
 

 ,דק בכל יום סלט ירקות קצוץ
 תוספות לבחירה: פטרוזיליה, ירק, בצל, נבטים.

 ./ עלי ביבי חסה
עגבנייה, עגבנית שרי, מלפפון, פלפל  סוגי ירקות מתחלפים:

 צבעוני, צנונית, גזר, כרוב לבן, עלי תרד, פטריות.
 יש לאפשר הרכבה של סלטי בריאות עם תוספות כגון:

 , קטניות, פסטהטונה, רצועות חזה עוף 

 כריך בשרי 

 
לבנה  /לחמניהאבטה'כריכים בג
 או כפרית
 מלא קסטן או בלחם 

  גרם. 140משקל מינימום 

 לפחות. ים ותוספותימילו 2
 גרם. 120מילוי עיקרי מינימום 

 תוספות חובה יהיו: ירקות, חומוס, טחינה 

 קינוח 
 
 

 :סוגי קינוחים  4
 על בסיס פירות טריים  א.
 .עוגה ב.

 ג. קינוח ללא סוכר 
 ד. אחר

 לפחות ומסוג א'. 6פירות טריים יהיו בגודל 
 .כל יום פירות טריים עםלהגיש סלט יש 

בחורף מתחילת דצמבר ועד סוף פברואר יוגש סחלב חם 
 ובקיץ יוגש מלבי 

 
 לחם

 

 , /לחמניותסוגי לחם 3
 כולל לחם קל

 

ניה המונח לחם מתייחס לכלל הצורות והסוגים: לחם, לחמ
 בצורות שונות ועם תוספות שונות.

 לחם אחיד רגיל וקל.
 לחם מלא רגיל וקל.
 לחם עם תוספות.

 יוגשו באופן קבוע כרשותפיתות 
 גיוונים אפשריים: פיתות עירקיות. 

 אפיה במקום הינה אחת האפשרויות לשיפור הגיוון והאוירה.
בחדר אוכל ח"כים הזכיין יספק פינת לחמים הכוללת לפחות 

סוגים שונים של לחם ) לרבות: לחם רגיל, לחם קל, לחם  6
 עם תוספות, פיתות, לחם מקמח מלא ו/או שיפון(  

 סוגי רטבים 6 רטבים
 קטשופ באופן קבוע., סחוג, חרדל  –כולל 

 רטבים דיאט
 בנוסף מיץ לימון, שמן זית שיהיו באופן קבוע.
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הזכיין ישלב במזנון החלבי את המוצרים הבאים בנוסף על המוצרים המפורטים בטבלה  .7.1.5

 שלהלן:  7.4 בסעיף

 מפירות טריים בלבד. -מעדני בריאות / מוזלי  .7.1.5.1

 טוסטים.  .7.1.5.2

 בייגלים. .7.1.5.3

 קישים. .7.1.5.4

 לטי בריאות.ס .7.1.5.5

לשימוש  , הרינג וסלמון מעושןטונהדג מנות דג, למעט  תחם החלבימובהר כי לא ימכרו במ .7.1.6

 בלבד. בכריכים או סלטים

מכירה במזנון החלבי תהיה בכלים רב פעמים, ולבקשת הסועד לאריזה לקחת תינתן  .7.1.7

 אפשרות לכלים חד פעמיים.

 תהיה אפשרות לחימום המאפים לפני הגשתם. .7.1.8

 המזנון החלבי  יטתפר אישור .7.2

המוצע ואת מחירי  את התפריט לכנסת הזכייןיעביר בטרם הפעלת מערך ההסעדה,  .7.2.1

 על הזכיין לקבל את אישור הכנסת בטרם פרסום התפריטים., הפריטים

כל פריט נוסף שהזכיין יהיה מעוניין להוסיף לתפריט במהלך תקופת הזיכיון יהיה חייב  .7.2.2

 במתן אישור כנסת.

 חלביארוחות במזנון ה .7.3

 המזנון  נועד לתת מענה הן לארוחות בוקר וערב והן כאפשרות חלופית לארוחות צהרים. .7.3.1

 הפריטים יהיו מותאמים הן למוגש בסניפי הרשת והן לדרישות המכרז. .7.3.2

 ארוחה תהיה ארוחה מורכבת שתכיל מספר פריטים כמפורט להלן. .7.3.3
 

 הערות מרכיבים ארוחה

  רכב/ פסטה/ כריך גדולסלט קטן + סלט מו ארוחת חלבית בסיסית 

  להלן 7.4כריך בהתאם למפורט בטבלה בסעיף  כריך קטן

 ארוחה חלבית מלאה
סלט מורכב / פסטה וסלט קטן / כריך גדול 

 וסלט קטן+ 
 שתיה חמה או שתייה קרה

כל הפריטים כמפורט בתפריט 
 החובה להלן.

 מוצרי חובה למכירה במזנון החלבי .7.4

ריט, באישור הכנסת מראש בלבד, ובהנחה שקיימים תחליפים שווי ערך, הזכיין יוכל לשנות את התפ
  למנות המפורטות בטבלה שלהלן:

 
 הערות מגוון תיאור פריט

 כריך גדול

 
 /לחמנייה אבטה'כריכים בג

קסטן או בלחם לבנה או כפרית 
 מלא 

  גרם. 140משקל מינימום 
 

 .ים ותוספותיעם מגוון מילו
 גרם. 80מילוי עיקרי מינימום 

שניים מהסוגים לפחות  -סוגים  6
יהיו על בסיס טבעוני )בשילוב 

מוצרים מהצומח בלבד כגון טופו, 
צנוברים, שמן זית וללא מוצרים 

 גבינות, ביצים וכיוצ"ב(. –מהחי 

 נדרש מענה לחם קל.
מילויים התואמים 

 גישה בריאה.

לבנה  /לחמנייהאבטה'כריכים בג כריך קטן 
  רם.ג 140משקל מינימום 

סוגי גבינה וטונה בתוספת  2מילוי 
  ירקות 
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 הערות מגוון תיאור פריט

כריכים בלחמניות או לחמונים,  כריך ביס
 גרם. 40משקל מינימום 

 .ים ותוספותיעם מגוון מילו
 גרם. 20מילוי עיקרי מינימום 

 סוגים 4

 נדרש מענה לחם קל.
מילויים התואמים 

 גישה בריאה.

 
 סלט מורכב

 
 מ"ל. 750בנפח שלא יפחת מ 

 
ירקות מבסיס לט: בכל ס

כולל עגבניות  ירוקים ועלים
 .ומלפפונים

 

תוספות )כגון: גבינת עם מגוון 
כל  –פטה, טונה, ביצה, טחינה 

 תוספות(. 2סלט עם לפחות 
רטבים הארוזים עם עם מגוון 
 המנה.

התוספות במשקל שלא יפחת מ 
 גרם. 80
סוגים שונים של תוספות אחת  4

מהתוספות לפחות תהא על בסיס 
 –בעוני )ללא מוצרים מהחי ט

 גבינות, ביצים וכיוצ"ב(.
 בתוספת לחם 

אפשרות לכלים חד 
 פעמיים

 סלט קטן
 מ"ל  200בנפח שלא יקטן מ 
 בכל סלט בסיס 

ירקות ירוקים מבסיס בכל סלט 
  .כולל עגבניות ומלפפונים ועלים

 מרק
 סוגים מורכבים. 2

מרקים יוגשו בין החודשים 
 ספטמבר לאפריל לפחות

מורכבים מירקות כגון:  מרקים
 ,שעועית ,עגבניות, אפונה, ירקות
, פטריות, בצל ,עדשים

 מינסטרונה.
לעמדת המרקים יהיו תוספות 

 רלוונטיות,
אטריות, קרוטונים, שקדי  כגון: 

 מרק.

יוגשו אך ורק מרקים 
אשר מתוצרת עצמית 

יוכנו על בסיס ירקות 
 וחומרי גלם טריים

מרקים ולא 
המבוססים על 

 בקות מוכנותא

 
 פסטה

 
 מ"ל. 750בנפח שלא יפחת מ 

 
פסטות יהיו מסוג פנה, סוגים 
נוספים יוצעו על בסיס איכות 

 המנה המוגמרת באריזה.

 רטבים לבחירה.עם מגוון 
 מ"ל. 70כמות הרוטב לא תפחת מ 

שניים מהרטבים  -סוגים  6
לפחות יהיו על בסיס טבעוני 

)בשילוב מוצרים מהצומח בלבד 
ופו, צנוברים, שמן זית כגון ט

גבינות,  –וללא מוצרים מהחי 
 ביצים וכיוצ"ב(.

אפשרות לכלים חד 
 פעמיים.

 
אפשרות למנות 
 חמות אחרות.

 
מאפה 
 מתוק

מאפי שמרים/פילו/עלים במשקל 
 גרם ליחידה. 150שלא יפחת מ 

אפויים במקום או מיוצרים ע"י 
 יצרן חיצוני.

 
סוגים )לפחות אחד מהם  4

 שמרים(
 

 
 מאפה מלוח

 מאפי שמרים/פילו/עלים
גרם  150במשקל שלא יפחת מ 

 ליחידה.
אפויים במקום או מיוצרים ע"י 

 יצרן חיצוני.

סוגים )לפחות אחד מהם  4
  שמרים(

 קישים
על בסיס ירקות או גבינה 

  סוגי מילוי שונים  4לפחות  גרם  200במשקל שלא יפחת מ 

של  בייגל טוסט במשקל מינימום בייגל טוסט 
 גרם. 150

 .ים ותוספותיעם מגוון מילו
 גרם. 80מילוי עיקרי מינימום 

 סוגים לפחות. 3

מילויים התואמים 
 גישה בריאה.

בתוספת מוצרלה ורוטב עגבניות  ס"מ  22פיצה בקוטר של לפחות  פיצה 
  טרי
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 הערות מגוון תיאור פריט

 טוסטים

 
לבנה  /לחמניה אבטה'כריכים בג
 מלא קסטן או בלחם או כפרית 

  גרם. 140משקל מינימום 
 

 .ים ותוספותיעם מגוון מילו
 גרם. 80מילוי עיקרי מינימום 

 סוגים לפחות. 3

מילויים התואמים 
 גישה בריאה.

מעדני 
 בריאות

 מוזלי המכיל פירות טריים.
   סוגי יוגורט פירות 3

באגט / 
 /לחם  ריק 

לבנה או כפרית  באגט /לחמניה
 מלא קסטן או בלחם 

 גרם 140משקל מינימום 
  מילוי  ללא

 קינוח

 :סוגי קינוחים  4
 על בסיס פירות טריים  א.
 עוגה. ב.

 ג. קינוח ללא סוכר 
 ד. אחר

לפחות  6פירות טריים יהיו בגודל 
 ומסוג א'.

 פירות טריים עםלהגיש סלט יש 
 .כל יום

בחורף מתחילת דצמבר ועד סוף 
פברואר יוגש סחלב חם ובקיץ 

 יוגש מלבי 

 

משקאות 
 קפה קרים

ת אייס קפה המוגשים משקאו
ממכונה מתאימה באחריות 
הזכיין, ומוכנים מאבקות 
 המעורבבות בחלב בלבד.

 .טשני סוגים, אחד דיא
  מ"ל 220בכוסות חד פעמיות 

 שתייה קלה
 באריזות קלים משקאות מגוון

 "ל.מ 330 של בנפח אישיות
 .מוכר יצרן של המשקאות כל

 תוססים משקאות סוגי 10
 מיצים סוגי 6
 מים וגיס 4

מים ומשקאות  כולל
 דיאט

 
שתייה 

 חמה 
 

משקאות קפה על בסיס קפה 
אספרסו ממותג מוכר בטחינה 

 במקום.
בכל משקאות הקפה תינתן 
 אפשרות לקפה נטול קפאין.

 אספרסו קצר/ארוך
 אספרסו כפול
 הפוך/לאטה
 סוגים 3חליטות תה 

 שוקו / נס על חלב 

 חלב רגיל, דל, סויה.
הגשת המשקאות 

ם תהיה בכוס החמי
 מאג לפחות

 
 תפריט לקפיטריית נגבה .8

וכן פריטי מזון מוכנים לממכר מזון ומשקאות,  קפיטריה זכיין יפעיל במתחם קפיטריית נגבהה .8.1

ספק פתרונות הקפיטריה י תפריט המכירה של מוצרי. בסיס חלבי בלבדגם היא, על  וארוזים מראש,

פק את שירותי הקפיטריה תחת ההוראות המנויות נוחים לארוחות קלות ומהירות במשך היום וכן יס

 לעיל בהתאמה.  7בסעיף 

הזכיין ימכור מזון בהתאם לתפריט, למוצרים ולארוחות הנמכרות בסניפי הרשת השונים ולא יפחית  .8.2

 מטיב המוצרים.

כל המוצרים המצוינים כמוצרי חובה, ימכרו כל העת במחיר שאושר על ידי המזמינה במסגרת הצעת  .8.3

 ן.הזכיי

מכירה בקפיטריית נגבה תהיה באריזות מוכנות מראש או בכלים רב פעמים בהתאם למקרה ולבקשת  .8.4

  הסועד.

 בקפיטריית נגבה הזכיין יספק לפחות את הפריטים המפורטים להלן:          
 תאור פריט

 כריך גדול
מלא לבחירה )משקל מינימום או בלחם  / לחמנייה רגילה אבטה'כריכים בגסוגי  4

גרם(, הכריכים  80)מילוי עיקרי מינימום  ותוספות מילוייםעם מגוון  ,גרם( 140
 יוגשו מוכנים ועטופים.
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 תאור פריט

 כריך ביס
סוגי כריכים בלחמניות או לחמונים, רגילים או קמח מלא, לבחירה, )משקל  2

גרם(,  20)מילוי עיקרי מינימום  ותוספות מילוייםעם מגוון גרם(,  40מינימום 
 ו מוכנים ועטופים.הכריכים יוגש

 
 מאפה מתוק

סוגים של מאפי שמרים/ עלים/ פילו אפויים במקום או מיוצרים  2
 גרם ליחידה(. 150ע"י יצרן חיצוני )במשקל שלא יפחת מ 

 מאפה מלוח
סוג אחד של מאפי שמרים/ עלים/ פילו אפויים במקום או מיוצרים 

 (.גרם ליחידה 150ע"י יצרן חיצוני )במשקל שלא יפחת מ 

 מוזלי המכיל פירות טריים  מעדני בריאות 
 סוגי יוגורט פירות 3

 משקאות קפה קרים
משקאות אייס קפה רגיל ודיאט המוגשים ממכונה מתאימה באחריות הזכיין, 

 ומוכנים מאבקות המעורבבות בחלב בלבד.
 מ"ל 220המשקאות יוגשו בכוסות חד פעמיות 

 שתייה קלה

 מ"ל,   לפי הפירוט הבא: 330אישיות בנפח של  מגוון משקאות קלים באריזות
 סוגי משקאות תוססים; 10
 סוגי מיצים טבעיים; 2
 סוגי מים. 2

 כולל דיאט.' כל המשקאות של יצרן מוכר שווה ערך ל"קוקה קולה" / פריגת

 
 שתייה חמה 

 

משקאות קפה על בסיס קפה אספרסו ממותג ומוכר בטחינה במקום, לפי הפירוט 
 הבא:

 ארוך; \ו קצר אספרס
 אספרסו כפול;

 לאטה; \הפוך 
 סוגים; 3חליטות תה 

 נס קפה \שוקו 
 בכל משקאות הקפה תינתן אפשרות לקפה נטול קפאין.

 הגשת המשקאות החמים תהיה בכוס מאג לפחות.
 

 תפריט חדר אוכל חברי כנסת  .9

 הזכיין יספק בחדר האוכל לחברי הכנסת את הארוחות בהתאם למפורט להלן: .9.1

 ת צהרייםארוח .9.1.1

לעיל ובהתאם  6.8 בסעיף בהתאם להנחיות המפורטותהזכיין יספק בארוחת הצהריים תפריט 
 להרכב המפורט להלן:

 
 הערות מרכיבים ארוחה

 ארוחה מלאה

 מרק
 מנה עיקרית לבחירה

 תוספות חמות לבחירה  2
 21בגודל שלא יפחת מ צלחת סלטים )

 ( ס"מ
 קינוח 

ין עיקרית תוגש על ידי עובד זכי
 והיתר שירות עצמי 

 ארוחת ערב .9.1.2

יספק הזכיין שירותי הסעדה חלביים בחדר האוכל של חברי הכנסת לפי  16:00החל מהשעה 
  התפריטים המפורטים להלן: 

 תיאור פריט

מלא לבחירה )משקל מינימום או בלחם  / לחמנייה רגילה אבטה'כריכים בגסוגי  4 כריך גדול
 גרם(. 80)מילוי עיקרי מינימום  תוספותו מילוייםעם מגוון  ,גרם( 140
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 תיאור פריט

סוגי כריכים בלחמניות או לחמונים רגילים או מקמח מלא לבחירה )משקל  2 כריך ביס
 גרם(. 20)מילוי עיקרי מינימום  ותוספות מילוייםעם מגוון גרם(,  40מינימום 

 סלט מורכב

לל עגבניות כו ירקות ירוקים ועליםמבסיס מ"ל. בכל סלט  750בנפח שלא יפחת מ 
כל סלט עם  –תוספות )כגון: גבינת פטה, טונה, ביצה, טחינה עם מגוון  .ומלפפונים
 רטבים הארוזים עם המנה.עם מגוון תוספות(.  2לפחות 

 סוגים שונים של תוספות. 4גרם.  80התוספות במשקל שלא יפחת מ 
 בתוספת לחם 

 אפשרות לכלים חד פעמיים

 מאפה מתוק
מרים/ עלים/ פילו אפויים במקום או מיוצרים ע"י סוגים של מאפי ש 2

 גרם ליחידה(. 90יצרן חיצוני )במשקל שלא יפחת מ 

 מאפה מלוח
סוג אחד של מאפי שמרים/ עלים/ פילו אפויים במקום או מיוצרים ע"י 

 גרם ליחידה(. 90יצרן חיצוני )במשקל שלא יפחת מ 

 גרם  200מ על בסיס ירקות או גבינה במשקל שלא יפחת   קישים
 סוגי מילוי שונים  4לפחות 

 טוסטים
 מלא קסטן או בלחם לבנה או כפרית  /לחמניה אבטה'כריכים בג

 80. מילוי עיקרי מינימום ים ותוספותיעם מגוון מילו  גרם. 140משקל מינימום 
 סוגים, מילויים התואמים גישה בריאה. 3גרם. על בסיס גבינות לפחות 

 קינוח
 , קינוח ללא סוכר, אחרעוגה, על בסיס פירות טריים:  סוגי קינוחים 4

כל  פירות טריים עםלהגיש סלט יש  לפחות ומסוג א'. 6פירות טריים יהיו בגודל 
 בחורף מתחילת דצמבר ועד סוף פברואר יוגש סחלב חם ובקיץ יוגש מלבי  .יום

 מוזלי המכיל פירות טריים  מעדני בריאות 
 סוגי יוגורט פירות 3

 ות קפה קריםמשקא

משקאות אייס קפה רגיל ודיאט המוגשים ממכונה מתאימה באחריות הזכיין, 
 ומוכנים מאבקות המעורבבות בחלב בלבד.

 מ"ל 220המשקאות יוגשו בכוסות חד פעמיות 

 שתייה קלה

 מ"ל,   לפי הפירוט הבא: 330מגוון משקאות קלים באריזות אישיות בנפח של 

 סוגי משקאות תוססים; 10

 סוגי מיצים טבעיים; 2

 סוגי מים. 2

 כולל דיאט.' כל המשקאות של יצרן מוכר שווה ערך ל"קוקה קולה" / פריגת

 
 שתייה חמה 

 

משקאות קפה על בסיס קפה אספרסו ממותג ומוכר בטחינה במקום, לפי הפירוט 
 הבא:

 ארוך;\אספרסו קצר
 אספרסו כפול;

 לאטה; \הפוך 
 סוגים; 3חליטות תה 

 פהנס ק \שוקו 
 בכל משקאות הקפה תינתן אפשרות לקפה נטול קפאין.

 תפריטי ארוחות באירועים שונים  .10
 5.7הזכיין יספק את התפריטים הבאים במבחר המפורט בהוראות להכנת תפריטי אירועים, כאמור בסעיף 

 לעיל:

 ארוחות בהגשה מלאה מפרט  .10.1
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  הכוללת: (1)סוג ארוחת צהריים או ערב  .10.1.1

 כפי שיקבע, מנה עיקרית עוף בסגנון כפי שיקבע. ט בסגנוןמנה ראשונה דג מפול .10.1.1.1

 תוספות: פחמימית, ירקנית וסלט צד כפי שיקבע. .10.1.1.2

 קינוח פירות: על בסיס פירות מקולפים  ומגורענים. .10.1.1.3

 שתייה : מים מינראלים ושתייה מוגזת מוגש בכוסות. .10.1.1.4

 קפה אספרסו / תה ירוק. .10.1.1.5

  הכוללת:( 2)סוג ארוחת צהריים או ערב  .10.1.2

 ונה קרפצ'ו או פטה כפי שיקבע.מנה ראש .10.1.2.1

 מנה עיקרית בקר, בכל סגנון כפי שיקבע. .10.1.2.2

 תוספות: פחמימית, ירקנית וסלט צד כפי שיקבע. .10.1.2.3

 קינוח פירות: על בסיס פירות מקולפים  ומגורענים. .10.1.2.4

 קינוח נוסף : על בסיס פרפה או שוקולד כפי שיקבע. .10.1.2.5

 שתייה : מים מינראלים ושתייה מוגזת מוגש בכוסות. .10.1.2.6

 פרסו / תה ירוק.קפה אס .10.1.2.7

  הכוללת: (3)סוג ארוחת צהריים או ערב  .10.1.3

 מנה ראשונה  בשר או דג כפי שיקבע. .10.1.3.1

 מנה עיקרית כבש או דג שלם משובח או דואט בשרים. .10.1.3.2

 תוספות: עמילנית, ירקנית וסלט צד כפי שיקבע. .10.1.3.3

 קינוח פירות: על בסיס פירות מקולפים  ומגורענים. .10.1.3.4

 ד כפי שיקבע.קינוח נוסף : על בסיס פרפה או שוקול .10.1.3.5

 שתייה : מים מינראלים ושתייה מוגזת מוגש בכוסות. .10.1.3.6

 קפה אספרסו / תה ירוק. .10.1.3.7

 :המוגשות במזנון )בופה(מפרט ארוחות  .10.2

  הכוללת: (4)סוג ארוחת צהריים או ערב במזנון  .10.2.1

 סוגי סלטים מורכבים כפי שיקבעו. 6 .10.2.1.1

 עמדת הכנת סלטים מירקות טריים, רטבים ותוספות. .10.2.1.2

 פי שיקבע.עמדה למוצר עוף, כ .10.2.1.3

 עמדה למוצר בקר, כפי שיקבע. .10.2.1.4

 עמדה למוצר דגים, כפי שיקבע. .10.2.1.5

 עמדה לתוספות ירקנית ופחמימה, כפי שיקבע. .10.2.1.6

 עמדת קינוחים על בסיס פירות קלופים ומגורענים. .10.2.1.7

 שתייה: מים מינראלים ושתייה מוגזת מוגש בכוסות. .10.2.1.8

 קפה אספרסו / תה ירוק. .10.2.1.9
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  ללת:הכו( 5)סוג ארוחת צהריים או ערב במזנון  .10.2.2

(, סוגי "אנטיפסטי" )ירקות מירקות העונה, בתוספת: חמישה 4כל האמור במזנון מסוג 
 מבחר קינוחים על בסיס פרפה, שוקולד ועוגות מיני. 

  הכולל: (6)סוג קוקטייל פרטי לצהריים או לערב  .10.2.3

מוגשים ע"י מלצרים  –מבחר מיני חטיפי מאפה )מאפי ביס קטנים / ברוסקטות / קרוסטיני( 
 סתובבים שתייה קלה, ומים מינראלים.מ

 ( הכולל: 7סוג קוקטייל פרטי לצהריים או לערב ) .10.2.4

סוגים של חטיפים  8לפחות  -מבחר חטיפים )כגון: קבבים קטנים, טורטיות, סביצ'ה דג( 
בהתאם לבנק התפריטים. כפי שיקבע / בהגשה של מלצרים מסתובבים בין האורחים, 

 שתייה קלה ומים מינראלים.

 , בתוספת תשלום:פות לארוחהתוס .10.3

 מנת ביניים מרק כפי שיקבע. .10.3.1

 מנת ביניים דג מפולט כפי שיקבע. .10.3.2

 מנת ביניים פסטה כפי שיקבע. .10.3.3

 מנת ביניים סושי צמחוני. .10.3.4

 מנת ביניים סושי מלא. .10.3.5

 פוטיפורים משובחים. .10.3.6

 סוגי יין אדום ולבן, תוצרת יקבי רמת הגולן מסדרת ירדן כפי שיקבע )מחיר לבקבוק(. 2 .10.3.7

 ת קפה רץ )מחיר לאדם(.עמד .10.3.8

זה כוללות את עלויות כוח האדם המגיש, את עלויות ציוד  10.3המחירים לתוספות המנויות בסעיף 
  ההגשה המתאים וכל דבר הדרוש לתוספת הרלוונטית.

 תפריט להגשת כיבוד באירועים מתוך הסלים .11

ים על פריטים בודדים, או אירועים בנוסף לרשימת סוגי האירועים המוגדרים לעיל, יתכנו אירועים המבוסס

מוגדרים, שיתווספו להם פריטים. אירועים אלו יתבססו על הסלים המפורטים להלן ויתומחרו בנפרד 

 בהתאם לדרישה.

 סלים להזמנת שתייה קלה  .11.1

 צורת הגשה  אפיון  כמות  סוג הסל 
 

  1סל מס' 
 שתייה קלה 

ליטר 
 וחצי 

מים מינראליים, 
שתייה מוגזת )קוקה 

קולה ו/או שווה ערך(,  
 מיץ סחוט טבעי

הגשה בבקבוקי המשקה. המזיגה תיעשה באופן 
 ידי הסועדים. -עצמאי על

 יהיה על הזכיין להניח גביעים מזכוכית לשתייה.

  2סל מס' 
 שתייה קלה

ליטר 
 וחצי

מים מינראליים, שתייה 
מוגזת )קוקה קולה וכו'(, 

 מיץ סחוט

-הניח כוסות חד, אך יהיה על הזכיין ל1כמו סל 
 פעמיות לשתייה

 
  3סל מס' 

 שתייה קלה 

 ליטר
 

 מסוג של מיץ סחוט
תפוזים, לימונדה, 

אשכולית, אשכולית 
 אדומה, מים מינראליים
שתייה מוגזת )קוקה 
 קולה ו/או שווה ערך(

)קרפים( על שולחנות מזנון,  הגשה בכדי זכוכית
מגובה הגביע. יהיה על הזכיין  70%-מזיגה עד ל

 יח גביעים מזכוכית לשתייה.להנ

 
  4סל מס' 

 שתייה קלה

 מסוג של מיץ סחוט ליטר 
תפוזים, לימונדה, 

אשכולית, אשכולית 
 אדומה, מים מינראליים.

שתייה מוגזת )קוקה 
 קולה ו/או שווה ערך(

, אך יהיה על הזכיין להניח כוסות חד 3כמו סל 
 פעמיות לשתייה.
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 סלים להזמנת שתייה חמה .11.2

 צורת הגשה  אפיון  מות כ סוג הסל 
 
 

 5סל מס' 
 1שתייה חמה 

ערכת 
שתייה חמה 
ללא הגבלה 
כמפורט לכל 

 אורחים 20
מחיר ה -

 לאדם

קראט  18נס קפה ישראלי איכותי 
 ומעלה )מגורען( ותה. 

סוכר, סוכרזית וסוכר חום כולם 
 באריזות אישיות. 

 .3%-1%חלב 

עמדת קפה על שולחן עם מפה 
 פיות חד וסקרטינג. כוסות וכ

 פעמיות.

 
 

 6סל מס' 
 2שתייה חמה 

ערכת 
שתייה חמה 
ללא הגבלה 
כמפורט לכל 

 אורחים  20
)או טרמוס 
נירוסטה 

 5לכל 
 – אנשים(
המחיר 

 לאדם

כלי מעוצב ונקי למים רותחים 
 במזיגה בטוחה 

מוצרי הכנה לקפה כולל נס קפה 
קראט ומעלה,  18ישראלי איכותי 

לם סוכר, סוכרזית וסוכר חום כו
סוגי  10באריזות חד פעמיות. ערכת 

תה של ויסוצקי כולם באריזות 
 גרם. 1.5אישיות 
 בקנקני נירוסטה. 1%וחלב  3%חלב 

 כפיות, כוסות חרסינה ותחתיות.

עמדת קפה על שולחן עם מפה 
 ינגטוסקר

 7סל מס' 
 3שתייה חמה 

כוס 
משקה 
 לאדם

מוצרי קפה איכותיים ממכונת 
ך, אספרסו, אספרסו קצר/ארו

 קפוצ'ינו, הפוך, נס על חלב, פילטר

עמדת קפה על שולחן עם מפה 
 ינג. טוסקר

 סלים להזמנת יין .11.3

ידי הכנסת, והתשלום ייעשה בהתאם למספר הבקבוקים -מספר הבקבוקים הנדרשים לאירוע ייקבע על
באופן שנחלצו. הכנסת תיתן לזכיין הנחיות בדבר כמות היין למזיגה בכל כוס. הזכיין יחזיק במלאי 

 בקבוקים מכל סוג. 12שוטף לפחות 

 צורת הגשה  אפיון  כמות  סוג הסל 
 

 8סל מס' 
 1יין אדום 

מזיגה לגביעי יין  יין אדום מסדרת הביניים של יקב ישראלי בקבוק 
מ"ל לפחות,  220

 זכוכית חלקה
 

 9סל מס' 
 2יין אדום  

יין אדום מסדרת יוקרה של יקב ישראל  בקבוק 
(reserved) 

זיגה לגביעי יין מ
 מ"ל לפחות 220

 
 10סל מס' 

 יין נתזים
 

יין נתזים )שמפניה ישראלית( מובחרת ברמת  בקבוק 
 ברוט של יקבי רמת הגולן

מזיגה לגביעי יין 
 מ"ל לפחות 220

 11סל מס' 
 יין לבן

יין לבן יבש או חצי יבש מסדרת הביניים של  בקבוק 
 יקב ישראלי

מזיגה לגביעי יין 
 פחותמ"ל ל 220

 פירות, ירקות, מאפים, מטבלים, חטיפים, פיצוחים, כיבודים וכיו"ב .11.4

 סוגים צורת הגשה  אפיון  כמות אדם  סוג הסל 
 

 12סל מס' 
 םמיפירות של

גרם ברוטו  300
 לאדם

בלבד מובחרים פירות 
 ללא כל פגמים.

פירות שטופים ונקיים 
 מוכנים לאכילה

מגשי מתכת 
ם ערומים העלי

 הפירות מגוון
  .בצבעוניות

בכל מגש לפחות 
 שני סוגי פירות

נכללים כל הפירות 
הנפוצים והמוכרים 

 בישראל

 
 13סל מס' 

פירות 
 סלטכים/ חתו

 פירות

גרם נטו  200
 לאדם

בלבד,  מובחריםפירות 
קלופים וחתוכים, 
 ומוכנים לאכילה.

בצורת סלט פירות או 
בנתחים נוחים ללקיחה 

 ואכילה

מגשי מתכת 
 עגולים, פירות
מונחים עליהם 
בצורה מחושבת 
ומעוצבת, על כל 
מגש שני סוגי 
 פירות לפחות

נכללים כל הפירות 
הנפוצים והמוכרים 

 בישראל
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 סוגים צורת הגשה  אפיון  כמות אדם  סוג הסל 
 

 14סל מס' 
 ירקות

חתוכים 
 למטבל

גרם נטו  200
 לאדם

בלבד,  מובחריםירקות 
מחוטים, קלופים 

וחתוכים בטונט )מקלות( 
 מוכנים לאכילה

 

צלחות פורצלן 
לבנות, ירקות 

ודרים סביב מס
 לשולי הצלחת.

מגוון של לפחות 
שני סוגי ירקות 

 בצלחת

נכללים ירקות 
קשים בלבד, כל 

הסוגים המוכרים 
 בישראל

 
 15סל מס' 
לחמים 

 םמאפיו

גרם נטו  160
 , לאדם

לא פחות 
( 3משלושה )

 מאפים לאדם

לא יהיה מאפי מיני בלבד, 
במוצרים שימוש 

בשוק אלא  הסטנדרטיים
, םבמוצרים יוקרתיי

יציע כחלק  זכייןה
מהמכרז את סוג 

איתם  והספקי  המוצרים
 יעבוד.

מגשים עגולים 
מפורצלן בקוטר 

ס"מ,  70של 
וסידור המאפים 
בצורה מעוצבת 

 עליהם

 מאפי שמרים
 :במילוי

שוקולד, חמאה, 
קינמון, בריוש, 
מאפין, תפוחים, 

 גבינה
 

הלחמים יהיו 
לחמים: פוקצ'ה 
באיכות גבוה 

 מחומרים ומסוגים
שונים לרבות: 

פוקצ'ות, לחמים 
מלחם מלא, לחמים 

 מתובלים
 
 

 16סל מס' 
 מטבלים

גרם )המחיר  100
 למטבל(

, לירקות ורטבים מטבלים
 מתוקים. ומאפים פירות

לבחירת מזמין , ומלוחים
 האירוע

שהכמות  קעריות
בהן לא תעלה על 

מהכמות  20%
רוע יהנדרשת לא

רועים יקרי בא –
קטנים קעריות 

 טנותרבות וק

 על מתוקים רטבים
 כרמל, שוקולד בסיס
 או טריים ופירות
 .קפואים
 ורטבים מטבלים
 בסיס על מלוחים
 מיונז, תיבול עשבי
, שמנים, מוכן

 ואבקות תבלינים
 מטבל

 
 17סל מס' 
חטיפים 
 מלוחים

גרם נטו  100
 לאדם

 המלוחים החטיפים כל
 אותם למצוא שניתן כפי

 של המוצרים בקטלוג
 ""עלית החברות
 .ו"אוסם"

 תואמות בקעריות
 בכל. בצלחות או

יותר   לא צלחת
 מהכמות 20%-מ

 .המוזמנת

 החטיפים כל
 שניתן כפי המלוחים
 בקטלוג אותם למצוא

 של המוצרים
 "עלית" החברות
 .ו"אוסם"

 
 

 18סל מס' 
 1פיצוחים 

נטו  גרם 120
 לאדם

 שיפורט כפי פיצוחים
 בלבד קלופים, להלן

 .לאכילה ומוכנים

יוגשו  יםפיצוח
בקעריות לא יותר 

מסוג  גרם 100מ 
 בקערית

 אגוזי, בוטנים, זיתים
 קורני מלך, טבלאות

 צימוק, חתוכות
 בוטניםשחור, \לבן

 חומוס, אמריקאים
, מלוחה אפונה, קלוי
 תירס, מטוגן פול

 דלעת גרעיני, מתובל
 קלופים

 
 19סל מס' 

 2פיצוחים 

נטו  גרם 120
 לאדם

 שיפורט כפי פיצוחים
 בלבד קלופים, להלן

 .לאכילה ומוכנים
 

יוגשו  פיצוחים
בקעריות לא יותר 

מסוג  גרם 100מ 
 בקערית

 פירות, קשיו, שקדים
 ,פקאנים, יבשים

 פיסטוק חלבי, פקאן
 לוז אגוזי, סיני

 
 20סל מס' 
/  קנפסים

קרוסטיני / 
 ברוסקטות

לאדם  קנפסים 6
 לפחות

מצע יהיה בקוטר שלא ה
ולא  מס" 2.5יפחת מ 
 "מ.ס 4על יעלה 
עיקרי בקנפס יהיה  תוכן

 .גרם 5לא פחות מ 

 במגשים יוגשו
 אחד כל עגולים
 בקוקוט מהם
 .תואם נייר

סוגים  30 הזכיין יציע
 בסיס שונים על
, וסלמון טונה, ביצים
 ממרחי, גבינות
 בחירת. ירקות

ע"י מזמין  הקנפסים
 .האירוע
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 סוגים צורת הגשה  אפיון  כמות אדם  סוג הסל 
 
 
 21ל מס' ס

 בורקסים

, לאדם גרם 150
לא פחות 

מחמישה מאפים 
 לאדם

קוקטייל במשקל  בורקס
 ליחידה גרם 30של עד 

 עגולים במגשים
 אובליים או

 מפית על מונחים
, מתאימה צלחת

בתוספת מפית 
 לכל מאפה

 בורקס סוגי מגוון
סטנדרטיים,  קוקטייל

יציע כחלק  זכייןה
מהמכרז את סוג 

 והספקים  המוצרים
 יתם יעבוד.א
 

 
 22סל מס' 
 טורטיות

 
, לאדם גרם 150

לא פחות מחמש 
 יחידות לאדם

 
 30במשקל של עד  טורטיות

 ליחידה גרם

 
 עגולים במגשים

 אובליים או
 מפית על מונחים
, מתאימה צלחת

בתוספת מפית 
 לכל טורטיה

 
סוגים  30 הזכיין יציע
 בסיס לבחירה על

, וסלמון טונה, ביצים
. רקותי ממרחי, גבינות
ע"י  הטורטיות בחירת

 .מזמין האירוע
 

 23סל מס' 
 חטיפים
 מתוקים

סוגי החטיפים  כל לאדם גרם 50
המתוקים כפי שמופיעים 

 "עלית"בקטלוג של חברת 

 עגולים במגשים
 אובליים או

 מפית על מונחים
, מתאימה צלחת

בתוספת מפית 
 לכל מאפה

סוגי החטיפים  כל
המתוקים כפי 

 שמופיעים בקטלוג של
 "עלית"חברת 

 
 24סל מס' 
עוגיות 

 קוקטייל

 10במשקל של עד   עוגיות דםלא גרם 80
 ליחידה. גרם

במוצרים לא יהיה שימוש 
בשוק אלא  הסטנדרטיים

שילוב , במוצרים יוקרתיים
של מוצרים הנאפים 

יציע את  זכייןהבמקום, 
והספקים  סוג המוצרים
 איתם יעבוד.

 עגולים במגשים
 אובליים או

 מפית על מונחים
, מתאימה צלחת

בתוספת מפית 
 לכל מאפה 

 יבחרו העוגיות סוגי
 .האירוע מזמין"י ע

 
 25סל מס' 

 כריכונים

כריכונים בלחמניות או  שני כריכים לאדם 
לחמונים, רגילים או קמח 

מלא לבחירה )משקל 
עם מגוון גרם(,  40מינימום 
)מילוי  ותוספות מילויים

גרם(,  20עיקרי מינימום 
 ים יוגשו מוכנים הכריכ

 עגולים במגשים
 אובליים או

 מפית על מונחים
, מתאימה צלחת

בתוספת מפית 
 לכל מאפה

סוגים  20 הזכיין יציע
 בסיס לבחירה על

, וסלמון טונה, ביצים
 ממרחי, גבינות
 בחירת. ירקות

ע"י מזמין  הכריכים
 .האירוע

 
 26סל מס' 

מתאבנים 
 וחטיפים קרים 

סוגים  2 מתאבנים, גרם לאדם  100
כגון:  לבחירה מראש

סיגרים )תפוח אדמה, 
גבינה(, אמפנדס, פסטלים, 
עלי גפן ממולאים באורז, 

דג הרינג, דג סלומון 
מעושן, פרוסות חציל, 
פטריות מוקפצות, 

אנטיפסטי, מיני רול 
 אנטיפסטי

 עגולים במגשים
 אובליים או

 צלחת על מונחים
, מתאימה

בתוספת מזלג 
מפלסטיק ומפית 

 נהלכל מ

סוגים  20 הזכיין יציע
לבחירה ע"י מזמין 

 .האירוע

 
 27סל מס' 
מאפים 
 מלוחים

 
 גרם לאדם 100

מיני קישים, מיני 
 5פשטידות, טארטלטים 
 סוגים לבחירה מראש

במילויים שונים המשלבים 
מספר ירקות ואו וגבינות 
שיאושרו על ידי יחידת 

הפיקוח כגון: תרד 
ומוצרלה ברוקולי וקישוא, 

 צנוברים   בצל ו

 
 עגולים במגשים

 אובליים או
 צלחת על מונחים
, מתאימה

בתוספת מזלג 
מפלסטיק ומפית 

 לכל מנה

 
סוגים  20 הזכיין יציע

לבחירה ע"י מזמין 
 .האירוע
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 סוגים צורת הגשה  אפיון  כמות אדם  סוג הסל 
 

 28סל מס' 
קינוחים 
 אישיים

מוסים אישיים, עוגות  גרם לאדם 100
 5אישיות, מוזלי אישי, 
 סוגים לבחירה מראש
במרקמים  שונים 

המשלבים מספר חומרים 
שיאושרו על ידי יחידת 

 הפיקוח כגון:
 סופלה שוקולד אישי 

 מרנג ופבלובה 
 קרם ברולה 
 מלבי מוזלי 

 עגולים במגשים
 אובליים או

קערה  על מונחים
 ו/או כלי הגשה

בתוספת , מתאים
כפית מפלסטיק 
 ומפית לכל מנה

סוגים  20 הזכיין יציע
לבחירה ע"י מזמין 

 .האירוע

 29ס' סל מ
כים פירות חתו

ו/או ירקות 
 חתוכים

ו/או ירקות פירות  קילו וחצי 
בלבד, קלופים  מובחרים

וחתוכים, ומוכנים 
סל זה יכול  לאכילה.

להכיל פירות בלבד או 
ירקות בלבד או שילוב של 

השניים והכל על פי 
 דרישת הכנסת.

מגשי מתכת 
 עליהם עגולים, 

מונחים עליהם 
בצורה מחושבת 

על כל ומעוצבת, 
ם מגש שני סוגי
 לפחות של

  /ירקותפירות

ו/או  כל הפירות  
הנפוצים  הירקות

 והמוכרים בישראל

 30סל מס' 
עוגיות 

 מעורבות

 10במשקל של עד   עוגיות קילו וחצי
 ליחידה. גרם

במוצרים לא יהיה שימוש 
בשוק אלא  הסטנדרטיים

שילוב , במוצרים יוקרתיים
של מוצרים הנאפים 

יציע את  ןזכייהבמקום, 
והספקים  סוג המוצרים
 איתם יעבוד.

 עגולים במגשים
 אובליים או

 מפית על מונחים
, מתאימה צלחת

בתוספת מפית 
 לכל מאפה 

 יבחרו העוגיות סוגי 
 .האירוע מזמין"י ע

 תפריט עמדת קפה במליאה .12
 הזכיין יגיש במליאה בעמדת הקפה לפחות את הפריטים הבאים:

 הפוך( בטחינה במקום מפולי קפה קלויים שלמים.משקאות קפה מסוג אספרסו ) .12.1

 קפה נמס מגורען, קפה שחור. .12.2

 תה רגיל ותה צמחים במבחר טעמים )לימון יהא בעמדה(. .12.3

 שוקו. .12.4

לעיל. הזכיין יוודא כי במהלך כל כמפורט  30-ו 29יוגש כיבוד קל כמפורט בסלים  20:00החל משעה  .12.5

פרסת הממוקם ב ( יונחו על כל שולחןמליאהועד תום ישיבת ה 20:00שעות הפעילות )החל משעה 

 ו מלאים כל העת.י( אשר יה30ואחד לפי סל  29לפחות שני מגשים )אחד לפי סל המליאה 

 הגשת שתייה לוועדות הכנסת  .13

לישיבת הועדה  ואשר יכנסעובדיו  באמצעות ,וקרההזכיין יספק לוועדות הכנסת השונות שתייה חמה  .13.1

 הזמנות מחברי הועדה המוזמנים לדיון וכן מאורחים נוספים, והכל ויקבלודק' לאחר פתיחתה  15 -כ

 בהתאם לדרישות הכנסת. 

 הזכיין יספק לכל וועדה, בהתאם להזמנה של משתתפי הועידה לפחות את הפריטים הבאים:  .13.2

 ושוקו. : קפה שחור, נס קפה )מגורען(, תהתכלול אשר תייה חמהש 13.2.1

מוגז ולא  מסוגים שוניםפחיות וסודה  בקבוק מים מינראליים,וק בקב: תכלול אשר קרהשתייה  13.2.2

הזכיין יוודא  13.2.3( .מיציםסוגים שונים כגון: דיאט קולה, קולה, דיאט ספרייט,  4 -)לפחות מ מוגז

 כי לכל וועדה )לפי גודלה( קיים מלאי מספיק של שתייה. 

 1%וקרטוני חלב  3%יה, קרטוני חלב יחזיק הספק מלאי של קרטוני חלב סובחדרי העגלות,  13.2.3

 .בחדרי העגלות לשימוש משרדי הכנסת, על פי צורכי הכנסת
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 אירועים  - 6פרק מס' 
 
  כללי .1

הכנסת עורכת אירועים מסוגים שונים )כגון כנסים, ימי עיון, טקסים, השתלמויות וכיוצ"ב(, לקהלים שונים 

על כלל המשמעויות , עובדים, אורחים וכיוצ"ב(, )כגון אורחים מחו"ל, משלחות רמות דרג, ראשי מדינה

 , בהתאם לחלוקה המפורטת להלן:הייחודית הכרוכות בכך ו/או הנובעות מכך

 תפריטים ומפרטי מזוןושתייה המאופיינים בסלי התפריטים המפורטים בפרק  ברמת כיבודאירועים  .1.1

 וקטייל עם מלצרים מסתובבים.בהגשה עצמית, ואירועי ק -לכרך זה המתחלקים לאירועי מזנון חופשי 

בהגשה מלאה המאופיינים במסגרת  ארוחה בופה או או במסגרת ,כקוקטייל ,ברמת ביניים אירועים .1.2

 . תפריטים ומפרטי מזוןתפריטים לאירועים או הסלים בפרק 

מובהר  "(."אירועי גורמה -)להלן  מלאה קוקטייל או ארוחהגורמה הנעשים במסגרת של ברמת  אירועים .1.3

אירועים מסוג זה נערכים בדרך כלל באמצעות קבלנים אחרים של המזמינה, וכי אירועים אלה אינם כי 

 כלולים במסגרת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 

הזכיין נדרש לעמוד בכלל הדרישות המפורטות בכרך זה, בנוגע לאופן הזמנת אירוע, ניהול אירוע, רמות  .1.4

גי המזון והשתייה באירוע, אופן ההגשה וכיוצ"ב דרישות השירות באירוע, תפעול כוח האדם באירוע, סו

 הנוגעות לנושא האירועים ובפרט בנושאים המנויים להלן.

מובהר בזאת כי הכנסת תהא רשאית להתקשר עם קבלן חיצוני לעריכת כל אירוע מכל סוג שהוא בכנסת.  .1.5

  במקרה כזה, על הזכיין לשתף פעולה עם הקבלן והכל בהתאם להוראות הכנסת.

 רמות שירות באירועים  .2

הזכיין ישמור על רמות השירות הנדרשות בהסכם ובכרך זה, לרבות התנהגות הולמת של כוח האדם  2.1

 לכרך זה. כוח אדםמטעמו והכל כמפורט בפרק 

מתחייב לפעול ככל הדרוש מבחינה מקצועית על מנת להכין את האירוע ולנהלו ברמה הגבוהה הזכיין  2.2

 ה.לכרך ז כוח אדםמיוחדות של הכנסת והכל כמפורט בפרק ביותר ובהתאם לדרישות ה

 ניהול האירועים .3

 בכרך זה.   ממתקני ההסעדהארגון ותפעול הזכיין ינהל את האירוע בהתאם להנחיות המפורטות בפרק  .3.1

הזכיין יעמיד לטובת האירועים, כוח אדם איכותי, בעל יכולות לביצוע האירועים והכל בהתאם  .3.2

 בכרך זה. כוח אדםרק   להנחיות המפורטות בפ

 תפריטי האירועים .4

הזכיין יספק מזון ומשקאות, בהתאם להנחיות הכנסת ובהתאם לאמור בתפריטים המפורטים ובסלים 
לכרך זה, לפי העניין, כל זאת בהתאם לסוגי האירועים השונים  תפריטים ומפרטי מזוןהמפורטים בפרק 

 ם וכיו"ב לפי הנחיות הכנסת.ולסגנון ההגשה בכל אירוע כגון קבלות פנים, טקסי

 ציוד לאירועים .5

 הזכיין יגיש את המזון ואת השתייה באירועים השונים:
 לכרך זה.  אחזקה וציודבהתאם לציוד אותו נדרש הזכיין לספק המפורט בפרק  .5.1

 בהתאם לסוג האירוע. .5.2

 בהתאם לדרישות נציג הכנסת ושיקול דעתו הבלעדי.   .5.3
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 אירועים נוספים  .6

סת לעיתים מתקיימים אירועים גם על ידי גופים חיצוניים, שלא בהזמנת הכנסת. מובהר בזה כי בכנ .6.1

במקרים מסוג זה, רשאי הזכיין להתקשר עם הגורמים הללו באופן עצמאי, לאספקת שירותים שונים, 

 ובמקרה כזה יפעל הזכיין כדלקמן:

 באים:יעביר בקשה לכנסת לעריכת אירוע עם גוף חיצוני שתכלול לפחות את הפרטים ה .6.1.1

 הגוף החיצוני המזמין את האירוע. .6.1.1.1

 מועד האירוע.  .6.1.1.2

 כמות המשתתפים.  .6.1.1.3

 סיבת האירוע. .6.1.1.4

 יוודא כי עריכת האירוע אינה פוגעת במהלך התקין ובנורמות השירות של מערך ההסעדה.  .6.1.2

 יוודא כי עריכת האירוע אינה פוגעת במהלך עבודת הכנסת ובמעמד הכנסת. .6.1.3

ם נציג הכנסת בפורום התיאום השבועי שנערך בשבוע יתאם את האירוע ואת ארגון האירוע ע .6.1.4

 לכרך זה. תוכנית העבודהשלפני האירוע, כמפורט בפרק 

מובהר בזאת כי הכנסת רשאית שלא לאשר את השתתפותו של הזכיין באירוע עם גוף חיצוני מכל סיבה  .6.2

 שהיא וללא צורך במתן נימוק.
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 כוח אדם – 7מספר פרק 

 הוראות כלליות  .1

רמות השירות על פי  סעדהונותני שירותים מקצועיים לצורך אספקת שירותי הה עובדיםה הזכיין ימנ .1.1

  לכרך זה. מתקני ההסעדה ארגון ותפעולבפרק שהוגדרו 

ועד, ירלוונטיות לביצוע התפקיד אליו יההכשרות ה, ובעל ומיומן ח אדם מקצועיוהזכיין יעסיק כ .1.2

 פי כל דין. -ועל בפרק זהכאמור 

-פי הוראות כל דין ועל-הנדרשים לתפקידם על התנאים ההכרחייםן יעמדו בכל עת בכל זכייהכל עובדי  .1.3

הדרכה, ושמירה על לרבות אבחון והתאמה לתפקיד,  ,יבצע הזכיין הליכי מיון ,זה. לצורך כך פרקפי 

 והכול בהתאם לתפקיד הרלוונטי. ,כשירות

בדרישות כרך ת הסיווג הביטחוני כמפורט יעמדו בכל עת בכל דרישו עובדי הזכייןהזכיין מתחייב כי כל  .1.4

 .התפעול

הזכיין יציב כוח אדם בהיקף הדרוש לביצוע כל התחייבויותיו, באופן מלא ורצוף, בכל עת, ובמשך כל  .1.5

 ימות השנה, בהתאם לנדרש מאופי התפקיד. 

 הזכיין יוודא כי המנהל ו/או סגן המנהל של מערך ההסעדה יהיו נוכחים בכל שעות הפעילות של .1.6

לפרק  בנספח ב'המערך עד לסגירת המטבחים, ולמתן אישור מנציג הכנסת לסיום יום הפעילות כאמור 

 זה. כוח אדם

 ת העובדים המאושרים,בין היתר, בעתוד ,, יתחשב הזכייןבכנסתח האדם המוצב לעבודה ובמסגרת כ .1.7

ו/או בתקופות  , ימי מליאה ארוכיםמחלות, חופשות, מילואים, החלפה ים שלהנדרשת לגיבוי במקר

)בין אם בהתאם לדרישת הכנסת ובין מכל סיבה אחרת(, וכל גורם אחר שיש בו כדי להביא  פגרה

  לא תפגע. מערך ההסעדה בכנסת,י הזכיין, והכול כדי שפעילות /להיעדרות עובד

 הזכיין ימלא אחר הוראות כל דין וכל נוהל בנושא בטיחות, ובכלל זה יבטיח תנאי בטיחות נאותים .1.8

, ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת תאונות עבודה, ויבטיח תנאים לשמירת עבודהב

 הסכם.הפי -פי כל דין ועל-בריאותם של עובדי זכיין, רווחתם וזכויותיהם על

 הזכיין יעמיד לרשות הכנסת את כל התעודות והאישורים הנדרשים, כמפורט בפרק זה. .1.9

 עובדי הזכיין .2

 ההסעדהמערך כוח אדם להפעלת  .2.1

פי הכללים המפורטים בפרק זה ובפרט -על מערך ההסעדההזכיין יעסיק עובדי זכיין להפעלת  .2.1.1

 כמפורט להלן:

בהתאם לתפקידים  )אנשי מפתח( במערך ההסעדההזכיין יעסיק בעלי תפקיד  .2.1.1.1

 זה. כוח אדם א' לפרק נספחבהמפורטים  ם ההכרחייםולתנאי

רם מינוי כל בעל תפקיד המפורט ימים, ט (7) הזכיין ידווח לכנסת בתוך שבעה .2.1.1.2

  ועל כל שינוי בזהות בעלי התפקידים כאמור. זה לפרק כוח אדם א' נספחב

, זה לפרק כוח אדם א' נספחבהכנסת תאשר את העסקת העובדים המפורטים  .2.1.1.3

 כתנאי להעסקתם.

 מערך ההסעדה לפחותיעסיק הזכיין כוח אדם להפעלת  ,עם קבלת אישור ההפעלה .2.1.1.4

 . זה כוח אדםלפרק  'נספח בבח האדם המינימאליות המפורטות פי דרישות כו-על
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זה הינן  כוח אדם לפרק ב' נספחבמובהר בזאת, כי דרישות כוח האדם המפורטות  .2.1.1.5

והן אינן פוטרות את הזכיין מעמידה בכל הדרישות  דרישות מינימום

אין . כמו כן מובהר, כי הוראות ההסכם כרך התפעול, ופרק זה פי-והתחייבויותיו על

פי -בדרישות המפורטות לעיל כדי להעביר אחריות כלשהי המוטלת על הזכיין על

 פי הוראות כל דין, לידי הכנסת. -הסכם ו/או עלה

קבלת אישור הפעלה יקלוט הזכיין ויציב בתפקיד את עובדי הזכיין לפי לוח  טרם .2.1.1.6

זה, הצבת כוח האדם כאמור תהווה  כוח אדםלפרק  נספח ג'בהזמנים המפורט 

 נאי לקבלת אישור ההפעלה.ת

 כלליים  ם הכרחייםתנאי .3

 ופעלה, יעמדהבתקופת ההפעלה ו/או לפני קבלת אישור ה והזכיין אשר יועסק מובהר בזה כי עובדי .3.1

במסמכי ומבלי לגרוע מדרישות נוספות אשר יפורטו  ,הבאים, וזאת בנוסף התנאים ההכרחייםבכל 

 זה: המכרז ובפרק

 קהל הסועדים במערך ההסעדה יהיה דובר עברית ברמת שפת אם.כל עובד אשר נותן שירות ל .3.1.1

עובדי השירות בחדר האוכל של חברי הכנסת יהיו דוברי עברית ברמת שפת אם ואנגלית ברמה  .3.1.2

 סבירה שתאפשר תקשורת טובה עם אורחים שאינם דוברים עברית.

 זה.  בכרך ביטחוןהזכיין נדרש לעמוד בכל דרישות הביטחון המפורטות בפרק עובד  .3.1.3

בפרק זה הספציפיים הנוגעים לתפקיד  התנאים ההכרחיים אנשי המפתח נדרשים לעמוד בכל .3.1.4

 .לפי ההקשר זה כוח אדםא' לפרק   נספחבכמפורט 

על ידי הכנסת, )הן בהיבט הביטחוני והן  אלא לאחר שאושר ,הזכיין מתחייב, כי לא יעסיק עובד זכיין .3.2

כרך התפעול ין והסמכות המתאימה בהתאם להוראות פי הוראות כל ד-עלבהיבט דרישות התפקיד( 

 .וההסכם

לתפקיד החדש,  ההכרחיהעברת עובד זכיין לתפקיד אחר תתאפשר רק במקרה בו עמד העובד בתנאי  .3.3

לתפקיד החדש, לרבות אישור סיווג ביטחוני  ההכרחיותולאחר קבלת אישור הכנסת בהתאם לדרישות 

  .והכל כמפורט בהסכם לתפקיד, מראש ובכתב

 נוספותהוראות  .4

 כמות העובדים .4.1

( עובדים נוספים 10ההפעלה פרטים של עשרה ) תחילת הזכיין יציג לאישור משמר הכנסת לפני .4.1.1

מעבר להיקף כוח האדם שהוגדר על ידו במכרז, שישמשו כגיבוי במקרים בהם יידרש הזכיין 

בכרך  טחוןבילהחליף עובדים. פרטי העובדים יועברו למשמר הכנסת בהתאם לאמור בפרק 

 זה.

 שמירת רמת כוח האדם  .4.2

ענון, עדכון והפקת לקחים, הדרכה ותרגול לכל עובדי הזכיין בהתאם יהזכיין יקיים, לצורך ר .4.2.1

 זה. פרקלהוראות 

יהיו בכל והדרכה ותרגול כאמור יעברו , שמעבירים את ההדרכות ם,מדריכיההזכיין יוודא, כי  .4.2.2

במערך ההסעדה בהתאם לדרישות הכנסת  עת מעודכנים בחומר ההדרכה אותו הם מעבירים

 בכל עת.

 ענון ותרגול לכוח האדםיתכנית עדכון, ר .4.3
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הרענון הנדרשות מפורטות של כל מסגרות  הדרכה וריענוןהזכיין יגיש לאישור הכנסת תכניות  .4.3.1

  בהתאם לאמור בסעיף להלן.

, י חירוםעובדי הזכיין יחויבו להשתתף בתרגילים שתערוך הכנסת להתמודדות במצבבנוסף,  .4.3.2

 .ככל שאלו יתקיימו

  סכסוך עבודה בין עובדי הזכיין לזכיין .4.4

הזכיין לכנסת על עובדת קיומו ידווח  ,זכייןהיה והתקיים מצב של סכסוך עבודה, בין עובדי הזכיין ל

תוכנית  ג לנציג הכנסתויצישל סכסוך עבודה ברגע שנודע לזכיין על קיומו של סכסוך עבודה כאמור, 

 ההסכםפי -, על מנת שיוכל לעמוד בכל התחייבויותיו עלת מצבת כוח אדם באופן מיידילהעמדחלופית 

 התפקוד השוטף של מערך ההסעדה. פגע ילא יכדי שו

 הוראות מיוחדות לעובדי הזכיין לאירועים .5

הזכיין יציב בכל אירוע מנהל אירוע מטעמו שיפקח על התנהלות האירוע ועל תפקוד כוח האדם  .5.1

 באירוע.

 זה.  לפרק כוח אדם א'  בנספחרועים באירועים יעמוד בכל הדרישות ההכרחיות המפורטות מנהל אי .5.2

מלצרים ו/או עובדי שירות, באירועים, יהיו מקצועיים, בעלי ניסיון בהגשה לאירועים, בעלי השכלה על  .5.3

 תיכונית לפחות, או סטודנטים במוסד אקדמי. 

האירוע מתנהל על פי ההגדרות בהזמנת האירוע.  מנהל האירוע יימצא באירוע לכל אורכו ויוודא כי .5.4

בסיום האירוע יוודא המנהל כי המקום נקי וכל ההוראות לניקיון המתחם ופינוי הכלים בסיום האירוע 

 קוימו במלואן. מתקני ההסעדהארגון ותפעול המפורטות בפרק 

הגשה(  אישמטבח ) בדיעו 2  לפחותו יוקצבכל אירוע בו המזון מוגש בהכנה ו/או חיתוך בפני הסועד  .5.5

   רוע.ילכל משך הא תחנת מזון, וזאתלכל 

לכל אירוע בהגשה מלאה יציב הזכיין רב מלצרים שיהיה אחראי על תדרוך המלצרים טרם האירוע,  .5.6

 הופעתם ותפקודם במהלכו של האירוע.

 נימום.סועדים, כדרישת מי 25( לכל 1, יוקצה מלצר /ית אחד )באירוע בופה )מזנונים( או קוקטייל .5.7

 איש, כדרישת מינימום.  10( לכל 1, יוקצה מלצר/ית אחד )באירוע הגשה מלאה .5.8

 למלצר כמפורט בהסכם.  ₪ 300מזמין האירוע רשאי להזמין תוספת מלצרים, בתוספת עלות של  .5.9

 לעובדי הזכייןהדרכות  .6

הדרכות את ה שיועסקו במתן השירות בכנסת העובדיםעביר לכל י זכייןהטרם קבלת אישור ההפעלה,  .6.1

 :בנושאים הבאים

 רקע כללי על עבודת הכנסת. .6.1.1

 הנחיות והוראות בנושא משמעת בעבודה בכנסת.  .6.1.2

 .)בדגש לפי מקצוע / תפקיד( לעובדיםבעבודה כללי בטיחות  .6.1.3

 מצבי חירום: שריפה/פגיעה גופנית /החלקה /פציעה.פעולות ב .6.1.4

 עזרה ראשונה.  .6.1.5

 שימוש בחומרי ניקוי. .6.1.6

 משטחים.חיטוי פירות וירקות, חיטוי  .6.1.7

 תהליכי עבודה במטבחים. .6.1.8
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 כללי המשמעת בכנסת. .6.1.9

 הדרכה בנושא הטרדה מינית. .6.1.10

 הדרכה בנושא זכויות עובדים.  .6.1.11

הזכיין יעביר את ההדרכה המפורטת בסעיף זה לכל עובד שיתווסף למצבת כוח האדם במהלך תקופת  .6.2

 ההתקשרות.

י ההדרכה הכתובים, בתחומים הזכיין יעביר לכנסת, שבוע לפני קבלת אישור ההפעלה את נהלי ותכנ .6.3

 המפורטים לעיל ויקבל את אישור הכנסת, או יעדכן את התכנים בהתאם להוראות הכנסת.

לאחר קיום ההדרכה, ימסור הזכיין לכנסת הודעה בכתב לפיה, העביר לעובדים את ההדרכה המפורטת  .6.4

 לעיל, תוך ציון שמות העובדים שהשתתפו בהדרכות. 

 שעות הדרכה / התלמדות.  8יין לכל עובד, טרם קבלתו, לא יפחת מ היקף ההדרכה שיעביר הזכ .6.5

נציג הכנסת יאשר כי אכן העובד עבר את ההדרכה הנדרשת, אישור זה יהיה תנאי מקדים לתחילת  .6.6

 העסקת העובד בכנסת. 

"( על פי הדרכות שוטפות" -בנוסף לאמור לעיל, על הזכיין להעביר הדרכות לעובדיו באופן שוטף )להלן  .6.7

זה, היקף ההדרכות השוטפות שיעביר הזכיין לכל עובד של  6ושאי ההדרכות המפורטים בסעיף נ

  שעות בשנה. 5המערך לא יפחת מ 

  קוד לבוש .7
 הזכיין יוודא כי הופעת עובדי הזכיין תהיה נאותה והולמת לתפקידם במערך ההסעדה ובהתאם לאמור להלן:

בחנה ברורה בין אעובדי הזכיין באופן שיאפשר לוש הזכיין יגיש לאישור הכנסת את הצעתו לקוד לב .7.1

ימים( טרם קבלת אישור  7משבוע )לא יאוחר זאת , במערך ההסעדהבעלי התפקידים השונים 

  . קבלת אישור הזכיין לקוד הלבוש יהווה תנאי לקבלת אישור הפעלה. ההפעלה

 בתנאים המפורטים להלן: לכל הפחותקוד הלבוש יעמוד 

במערך בחנה ברורה בין בעלי התפקידים ומעמדם אונת אחידה ויאפשר הלבוש יהיה במתכ .7.1.1

 .ההסעדה

 עובדי הזכיין יקפידו על לבוש צנוע. .7.1.2

 .בכנסתשהם מצויים כשאו תג זיהוי שמי עם תמונה במקום ברור וגלוי בכל עת יעובדי הזכיין י .7.1.3

עדה / יתר )מנהל מערך ההסעדה /סגן מנהל מערך ההסלניהול בכיר המיועדים זכיין ה עובדי .7.1.4

לאישה  -גבר / צעיף  –)עניבה  יופיעו בלבוש ההולם את מעמדם ותפקידםאנשי המפתח( 

 . וחולצה מכופתרת(

כל עובדי המטבח ילבשו מכנסי עבודה, חלוק או חולצה בצבע לבן, נעלי עבודה וכובע או כיסוי  .7.1.5

 ראש בצבע אחיד, בהיר, המכסה את כל השיער. 

לרבות הקופאים, ילבשו תלבושת אחידה ייצוגית שתכלול )בפסי הגשה(  כל עובדי ההגשה .7.1.6

נעליים שחורות, מכנס, או חצאית חלקה, בצבע שחור, חולצה בצבע לבן אחיד. בנוסף, עובדים 

 המגישים מזון בפס ההגשה יחבשו כובע, או כיסוי ראש בצבע אחיד, בהיר וילבשו כפפות.

שכות ולוועדות ילבשו תלבושת אחידה עובדי השירות בחדר האוכל של חברי הכנסת ובשרות לל .7.1.7

ייצוגית שתכלול נעליים שחורות, מכנס או חצאית חלקים, בצבע שחור, חולצה בצבע לבן אחיד  

 ועניבה לגבר או צעיף לאישה.
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עובדי הניקיון ופינוי השולחנות באזורי הישיבה השונים ילבשו גם הם תלבושת אחידה זהה  .7.1.8

 לעיל.  7.1.6לעובדי ההגשה, כאמור בסעיף 

עובדי ניקיון בתוך המטבח ילבשו בגדי עבודה, נעלי עבודה וכובע או כיסוי ראש בצבע אחיד,  .7.1.9

  בהיר, המכסה את כל השיער.

  לאירועים לבוש קוד .7.2

 ומלצרים אנשי הגשהמנהל אירועים, לבושת ת .7.2.1

, מגוהץ שחור מכנס אחיד ומלא הכולל: וטקסי רשמי עובדי הזכיין כאמור יילבשו לבוש
תואמת קשורה  עניבה כולל ומגוהצת מחויטת לבנה חולצה, ומצוחצחות נקיות שחורות םנעליי

 בקפידה, או צעיף לאישה. מלצרים באירועי הגשה ילבשו כפפות לבנות.

 טבחים תלבושת .7.2.2

, ונקייה מגוהצת שף חולצת, מגוהצים פפיטה מכנסי, ומצוחצחות נקיות שחורות עבודה נעלי
  .נקייה שף מגבעת

 שה בפסי ההגשה ילבשו כפפות חד פעמיות.עובדי ההג .7.2.3

  , בכל עת.לעיל ת קוד הלבוש כאמורא יקיימו ועובדיכלל  כי  על הזכיין לוודא .7.3

 כביסה וניקיון המדים .7.4

 הזכיין יכבס ויגהץ את הלבוש בצורה מרוכזת על ידי מכבסה ייעודית לנושא. .7.4.1

בחים / עובדי ניקיון / הזכיין יחזיק חמישה סטים נקיים של לבוש לכל תפקיד )מלצרים / ט .7.4.2

 מגישים( במגוון מידות להחלפה בכל עת.

 סטים של לבוש לעבודה להחלפה. 2הזכיין יספק לכל עובד לפחות  .7.4.3

 עובדי הזכיין –ניקיון והיגיינה  .8

הזכיין יפעיל את המזנונים באופן רצוף, איכותי ויעיל, תוך שמירה קפדנית על ניקיון מוחלט של מתקני  .8.1

 ל והמזנונים ואזורי ההגשה והישיבה בפרט, בהתאם להוראות כרך זה.ההסעדה השונים בכל

הזכיין ישמור על תנאים נאותים ובכלל זה: הקפדה על ניקיון הציוד והכלים המשמשים אותו ואת  .8.2

עובדיו במתן השירותים לכנסת, בהתאם לכל חוק או הוראה העשויה להשתנות מעת לעת, על ידי רשות 

 בענייני תברואה. מוסמכת, או על ידי הכנסת

הזכיין יוודא כי עובדיו יהיו לבושים במהלך עבודתם בתלבושת אחידה הולמת ונקייה ויחבשו כיסויי  .8.3

 ראש, כאמור לעיל.

 ניקיון העובדים: .8.4

 :הבאים הנושאיםאת  , לפני מועד פתיחת נקודות ההסעדה השונות,בכל יוםהזכיין יבדוק  .8.4.1

 .לבוש העובדים נקי, מגוהץ ואינו מוכתם 

 העובדים גזוזות ונקיות פורניצי. 

  גילוח.העובדים מקפידים על 

 טפל במזון עד להחלמתו המלאה של הפצע(פצעים פתוחים )עובד עם פצע פתוח לא י.  

 ולאחר שימוש בשירותים, בסבון ו/או תכשיר  חיטוי ידיהם של העובדים אחת לשעה

  חיטוי.

ותר, אינם עומדים בדרישות למען הסר ספק, היה ומצא הזכיין כי אחד העובדים או י .8.4.2

לעיל, לא יוכל העובד להתחיל את תפקידו באותו היום, עד שניקיונו   8.4.1המפורטות בסעיף

 יעמוד בדרישות, והזכיין ידאג לעובד חלופי במקומו.
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הזכיין יוודא כי עובדי המערך יקפידו על שטיפת ידיים במים וסבון ו/או חומר חיטוי לפני  .8.4.3

 המגע במזון.

ן יוודא כי עובדים בעלי שיער ארוך יאספו את שיערם, בכל עת. עובדי המטבח יאספו הזכיי .8.4.4

 את שערות ראשיהם ויחבשו כיסוי ראש בהיר בצבע אחיד.

עובדי מערך ההסעדה לא יעברו בין תחנות עבודה שונות ללא שטיפת ידיים עם מים וסבון  .8.4.5

מעבר מפינוי שולחנות או ו/או חומר חיטוי וכן יחליפו בגדים בהתאם לצורך )לדוגמה: 

 מטלות מטבח, להגשת מזון(.

בכל מעבר מהכנת מזון גולמי, לטיפול המזון המעובד, יש לרחוץ את הידיים במים וסבון ו/או  .8.4.6

חומר חיטוי, במקרה בו בגדי העבודה הוכתמו ואינם נקיים יחליפו העובדים סט בגדים לפני 

 המעבר לטיפול במזון המעובד. 

ו בגדים בהירים, נקיים ושלמים, המיועדים אך ורק לעבודה במטבח, עובדי המטבח ילבש .8.4.7

 כולל סינר לבן.

אין לעשן בשטחי הכנסת ובפרט במתחמי המזון, המטבחים והמזנונים, למעט במתחמים  .8.4.8

 הייעודיים לכך.

יש לקרצף את הידיים והזרועות עם סבון, מברשת ומים חמים, עם תשומת לב לאזורים בין  .8.4.9

 ציפורניים. יש לנגב את הידיים היטב בנייר חד פעמי.האצבעות ומתחת ל

עובד שנחבל במהלך העבודה לא יוכל להמשיך בעבודתו עד לקבלת טיפול הולם. המשך עבודתו תיעשה  .8.5

 רק לאחר אישור רופא, ותוך התחשבות בפציעתו.

 הכנסת תערוך ביקורת משטחי ידיים, מעת לעת, בקרב כל עובדי הזכיין. .8.6

כל תקנות הבריאות כפי שמחייב משרד הבריאות בכל האמור בבטיחות והיגיינה של הזכיין ישמור על  .8.7

 מזון.

 משמעת  .9

 כללי  .9.1

בכל עת  מהםיעמדו בכללי המשמעת הנדרשים  ועובדי הזכייןהזכיין מתחייב, כי הוא,  .9.1.1

 , כהגדרתם להלן.  בכנסתעבודתם 

נסת לאחר , תהא זכאית הכבכללי המשמעת כאמור בפרק זהעובדי הזכיין לא עמדו  .9.1.2

שהתריעה בפני מנהל המערך או סגנו, כי הופרו כללי המשמעת על ידי העובד, וכי יש להפסיק 

את עבודתו עד לבירור ההפרה. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לכנסת 

 במסגרת ההסכם בהקשר זה. 

 כללי משמעת .9.2

. כללי ואת עובדיו ר יחייבו אותו, אשלהתנהגות בכנסתהזכיין יגבש מערכת של כללי משמעת  .9.2.1

כללי משמעת לעניין מעשים או פעולות שיש בהם כדי לפגוע  ,בין היתר ,המשמעת יכללו

ביטחון, סודיות ואבטחת מידע, כבוד הכנסת, כבוד המבקרים בכנסת ובמערך ההסעדה, ב

 .או כל מעשה/מחדל אחר, אשר יש בו כדי לפגוע באמור לעיל  ו/או בשלומו של כל אדם

הזכיין. הנהלים לטיפול  עובדיידי -הזכיין יכתוב נהלים לטיפול בהפרת כללי המשמעת על .9.2.2

כפועל יוצא עובדי הזכיין בהפרת כללי המשמעת יפרטו הוראות לעניין אכיפה וענישה של 

  ידם.-מעבירת משמעת שבוצעו על
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פול בהפרת כללי לטי 9.2.2-ו 9.2.1כאמור בסעיפים  הזכיין יגיש את כללי המשמעת והנהלים .9.2.3

קבלת אישור ההפעלה. יום( לאחר  14משבועיים )לא יאוחר  הכנסת, זאתהמשמעת לאישור 

 .להמשך ההפעלהאישור הכנסת לכללי המשמעת והנהלים כאמור, יהווה תנאי 

 זכיין יכלול הזכיין:עובד בכל הסכם העסקה ו/או בהסכם התקשרות של הזכיין עם  .9.2.4

 .העובדליו יחתום נספח המפרט את כללי המשמעת, ע .9.2.4.1

זכיין איתו התקשר הזכיין לעמוד בכללי המשמעת כפי עובד הסעיף המחייב את  .9.2.4.2

 הכנסת.ידי -שאושרו על

הוראה לפיה הזכיין רשאי להפסיק את העסקתו במידה וזה עבר על כללי המשמעת  .9.2.4.3

 .זה 9.2בסעיף  והכל כמפורט

בתדירות טרם קבלתו לעבודה ולי המשמעת, כללזכיין, בנוגע  עובדהזכיין יבצע הדרכות ורענונים לכל  .9.3

 שלא תפחת מפעם בשנה לכל עובד. 

במהלך כל  ,ידי הכנסת-כללי המשמעת בנוסח ובמתכונת שאושרו על את הזכיין מתחייב ליישם בפועל .9.4

. כן מתחייב הזכיין, להפעיל מערכת אכיפה וענישה משמעתית כדי להבטיח שעובדי התקשרותתקופת ה

 , ינהגו בהתאם להוראות כללי המשמעת. בכנסתעל מטעמו הזכיין וכל מי שפו

 המפורטות להלן: כללי המשמעת יכללו בין היתר את עבירות המשמעת .9.5

 .התנהגות לא הולמת ו/או העלבת מבקר, עובד ו/או נבחר ציבור .9.5.1

 קבלת טובות הנאה. .9.5.2

 .במבקר, עובד ו/או נבחר ציבוראיום או פגיעה  .9.5.3

 ו תואם את קוד הלבוש.הופעה בלבוש שאינו הולם ו/או אינ .9.5.4

 עבירות אבטחת מידע. .9.5.5

יצירת קשר עם כלי תקשורת בכל הקשור למסגרת עבודתם בכנסת, ללא תיאום ו/או אישור  .9.5.6

 מהכנסת.

 .לכנסתהעברת דיווח  ,עשיית פעולה המכוונת למנוע, לעכב או להפריע בכל דרך שהיא .9.5.7

 יקה.הימנעות ממתן סיוע ו/או מענה שדרשה הכנסת לשם בירור ו/או בד .9.5.8

 מסירת דיווח כוזב לכנסת בעת הליך בירור ו/או בדיקה. .9.5.9

 איסור על שימוש בטלפון נייד בכל שעות העבודה. .9.5.10

 .איסור שתיית משקאות משכרים .9.5.11

בהתאם לנהלי המשמעת  בוצעה עבירת משמעת ו/או עלה חשד כי נעברה עבירת משמעת, יפעל הזכיין .9.6

 שיגובשו על ידו כאמור  לעיל.

 בכנסתית ו/או מפלגתית ו/או מדינית איסור פעילות פוליט .9.7

לא יערכו כל פעילות פוליטית ו/או מפלגתית ו/או עובדי הזכיין הזכיין יוודא כי הוא ו/או  .9.7.1

 ,לרבות תעמולה ו /או הסברה לבחירות לכנסת ו/או בחירות לרשות ממשלה בכנסת,מדינית 

 ,רות לארגון עובדיםו/או בחי ,ו/או בחירות לארגון מקצועי ,ו/או בחירות לרשות מקומית

, ולא 1954 –חוק הבחירות לגופים ציבוריים תשי"ד ו/או כל בחירות אחרות עליהן חל 

 לצורך פעילות כאמור. בכנסתאמצעים ביאפשר לעשות שימוש במתקנים ו/או 

כיין יימנעו מלקחת חלק ו/או להשתתף באירועים ו/או כנסים ו/או עובדי הזהזכיין וכן כל  .9.7.2

 .מדינת ישראלו/או נגד  מעמד הכנסת אופי הנוגד אתהפגנות הנושאות 
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 פרסום למטרה מסחרית .9.8

הזכיין לא יפרסם פרסום למטרה מסחרית בכנסת ולא יתיר לאחר לפרסם מבלי לפגוע באמור בהסכם, 
פרסום למטרה מסחרית, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את אישור הכנסת לפרסום 

  מראש ובכתב.
 האיסור התרמ .9.9

הזכיין לא יאפשר כניסתו של  הזכיין לא יתרים ולא יתיר לאחר להתרים בכנסת לכל מטרה שהיא.
 מתרים כל שהוא לכנסת.
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 אנשי המפתח –לפרק כוח אדם  א'  נספח

 מנהל מערך הסעדה .1

ידי המועצה -בניהול או לוגיסטיקה ממוסד אקדמי מוכר על ,בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות .1.1

 שראל.להשכלה גבוהה בי

מטבחים, מזנונים או חדרי בניהול , 2012 – 2003במהלך השנים  ,שנים לפחות( 8שמונה )ניסיון של  .1.2

 .ארוחות צהריים ביום 1,500אוכל בהיקף של לפחות 

 . ברמה גבוהה והבנהדיבור  –ידיעה מלאה )שפת אם(, אנגלית  –שפות: עברית  .1.3

 מנהל מערך הסעדהסגן  .2

ידי המועצה -בניהול או לוגיסטיקה ממוסד אקדמי מוכר על ,בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות .1.4

 להשכלה גבוהה בישראל.

 סעדה מוסדיתבניהול מערכת ה, 2012 – 2005במהלך השנים  ,שנים לפחות( 5חמש )ניסיון של  .1.5

 .ארוחות צהריים ביום 1,500)מטבחים, מזנונים או חדרי אוכל( בהיקף של לפחות 

  . ברמה גבוההוהבנה דיבור  –אם(, אנגלית  ידיעה מלאה )שפת –שפות: עברית  .1.6

 ראשי חלבי שף .3

בעל תעודת מקצוע מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה או בוגר בית ספר מקצועי ומוכר  .3.1

 .בתחום

 בטבחות.  4לפחות סוג  .3.2

במערכת הזנה גדולה  , בניהול מטבחים,2012 – 2005, במהלך השנים שנים לפחות( 5חמש )ניסיון של  .3.3

 .ארוחות צהריים ביום 1,500בהיקף של לפחות זון המספקת מ

 של חומר מקצועי. דיבור והבנה  –ידיעה מלאה )שפת אם(, אנגלית  –שפות: עברית  .3.4

 ראשי בשרי שף .4

בעל תעודת מקצוע מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה או בוגר בית ספר מקצועי ומוכר  .4.1

 .בתחום

 בטבחות.  4לפחות סוג  .4.2

במערכת הזנה גדולה  , בניהול מטבחים,2012 – 2005במהלך השנים  ,נים לפחותש( 5חמש )ניסיון של  .4.3

 .ארוחות צהריים ביום 1,500בהיקף של לפחות המספקת מזון 

 של חומר מקצועי. דיבור והבנה  –ידיעה מלאה )שפת אם(, אנגלית  –שפות: עברית  .4.4

  מנהל אירועים .5

איכות בבתי מלון, או באולמות/גני אירועים, בהיקף של ( שנים לפחות בניהול אירועי 7בעל ניסיון של שבע )
 איש. 500לפחות 
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נוכחות כוח אדם מינימאלית נדרשת בפילוח של שעות  –לפרק כוח אדםב' נספח 
 הפעילות

 
 יהיו נוכחים בכל שעות הפעילות של המערך עד  -**מנהל מערך ההסעדה ו/או סגן המנהל של מערך ההסעדה 

 לסגירת המטבח, ולמתן  אישור מנציג הכנסת.  

ישמשו הן לניקיון חדר האוכל והן לניקיון המטבח עד לסגירת בשעות המפורטות   -***עובדי הניקיון           
 המתקנים  

 וקבלת אישור נציגי הכנסת.         

, מנהל האירועים יהיה נוכח בכל האירועים, אולם בפרק ארגון ותפעול מתקני ההסעדהכמפורט  –מנהל אירועים 
 50ל אירוע להגשת כיבוד מתוך הסלים מעל במידה ויש אירועים במקביל, על מנהל האירוע להיות נוכח לפחות בכ

 איש, ובאירועים של ראשי מדינות. 12איש ובכל אירוע להגשת ארוחה מתוך תפריטי האירועים מעל 

 התפקיד 'מס

 הנדרש עפ"י השעות שלהלן ח אדם זכיין מינימאליומספר כ

בין השעות 
8:00 – 12:00 

 בין השעות
12:00 – 15:00 

ן השעות בי
15:00 – 18:00  

בין השעות 
ועד  18:00

לסיום 
 המשמרת 

  **1 **1 **1 הסעדהמנהל מערך ה 1
 **1 **1 **1  סגן מנהל מערך ההסעדה 2
   1 1 ראשי בשרי שף 3
   1 1 שף ראשי חלבי 4
 1 1 1 1 טבח תורן בשרי  
 1 1 1 1 טבח תורן חלבי  5

6 
 הכנה וניקיון בשרי 

 
2 4 2 3*** 

 הכנה וניקיון מזנון חלבי 7
 2 3 2 3*** 

 הכנה וניקיון ח"כים  8
 1 1 1 3*** 
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 ידי הזכיין-קליטת כוח אדם על -לפרק כוח אדםג'  נספח 

ן בלוח הזמנים הקבוע כתנאי לקבלת אישור ההפעלה יקלוט הזכיין ויציב בתפקיד את עובדי הזכיין המפורטים להל
 לכל בעל תפקיד כדלקמן:

 

 המועד המאוחר ביותר לקליטה בעל התפקיד

ההסעדה וסגן מנהל מנהל 
 ההסעדה

 תחילת תקופתיום בטרם  30עם קבלת ההודעה על הזכייה, או 
 ההפעלה לפי המאוחר

 שף
תחילת תקופת יום בטרם  30עם קבלת ההודעה על הזכייה, או 

 ההפעלה לפי המאוחר
 ההפעלהתקופת עם תחילת  אירועיםמנהל 

 

 הכנסת תהא רשאית לשנות את המועד הנקוב בטבלה לקליטת בעל התפקיד
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 אחזקה וציוד  –  8מספר פרק 

 כללי  .1

על פי חלוקת האחריות המפורטת בפרק זה בין הזכיין לכנסת, לשם הזכיין יבצע את הפעולות הנדרשות  .1.1

רכש ציוד נדרש, השלמת לרבות בדיקה ודיווח לציודי הכנסת, ו, הקאחזשמירה על הציוד וביצוע פעולות 

ותיקון  , אחזקת שבראחזקה מונעת, אחזקה יזומההציוד המסופק על ידי הזכיין )אחזקת חוסרים, 

 . ופרק זה ההסכםבהתאם להוראות  והכל (תקלות

טיים בפעילויות הרלוונופי דין, ובהקפדה על התקנים המתאימים -ביצוע עבודות האחזקה יעשו על .1.2

 . בכנסתהנדרשות 

מובהר בזאת כי הכנסת אחראית לביצוע עבודות אחזקת מבנים ומערכות ואחזקת ציוד המטבח אותו  .1.3

 סיפקה לזכיין בהשאלה, בהתאם להוראות פרק זה. 

מובהר בזה, כי חל איסור על הזכיין לבצע כל שינוי בתשתיות הקיימות בכנסת ובציוד שיימסר לזכיין על  .1.4

 הכנסת, אלא אם קיבל לכך הנחייה מפורשת מאת הכנסת.ידי 

 אספקת הציוד .2

 הציוד המסופק על ידי הכנסת  .2.1

המפרט את כלל  ציוד הכנסתזה צורפה רשימה מפורטת של  לפרק אחזקה וציוד בנספח א' 2.1.1

סוגי הציוד והכלים, אשר הכנסת תספק לזכיין, אשר ישמש את הזכיין במתן שירותי ההסעדה 

 לכנסת.

על פי שיקול דעתה, תצייד את המטבחים וחדרי האוכל שברשותה בציוד מתאים הכנסת,  2.1.2

והולם למתן השירות נשוא המכרז. הזכיין אחראי לאספקת ציוד נוסף, שלא נרכש על ידי 

 הכנסת בהתאם לאמור בפרק זה ולצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם וכרך התפעול.

ל לשימוש הזכיין, לצורך אספקת השירותים ציוד הכנסת יישאר בבעלות הכנסת ויושא 2.1.3

של הציוד, בין הצדדים ועל  בחינת קבלההמפורטים במכרז, ללא תשלום. לצורך כך, תערך 

 הזכיין יהא, עם קבלת הציוד, לחתום על פריטי הציוד של הכנסת.

בתום תקופת ההתקשרות יידרש הזכיין להשיב את הציוד לכנסת, כשהוא במצב תקין, שמיש  2.1.4

 ציוד הכנסת.   של בחינת השבהלצורך כך תיערך בין הצדדים  בלאי סבירזק, למעט ומתוח

זה אשר יועבר לזכיין, יהא  לפרק אחזקה וציוד בנספח א'הכנסת מתחייבת כי הציוד המפורט  2.1.5

 תקין ומוכן לשימוש. 

זה בתום תקופת ההתקשרות,  לפרק אחזקה וציוד בנספח א'הזכיין יחזיר את הציוד המפורט  2.1.6

כפי שייקבע על ידי  בלאי סבירלעיל למעט  2.1.4וא תקין ומוכן לשימוש כאמור בסעיף כשה

 להלן.  2.2.3הכנסת בהתאם לסעיף  

 אופן קבלת הציוד השייך לכנסת  .2.2

עם תחילת ההפעלה, יערכו הצדדים במסגרת בחינת הקבלה כאמור, סיור לבדיקת ציוד  2.2.1

אור הציוד, מצבו וליקויים הטעונים תיקון, את תי בפרוטוקול בחינת הקבלההכנסת ויתעדו 

 פרוטוקול זה יהווה אישור מוסכם על הצדדים לממצאי בחינת הקבלה. 
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הכנסת תתקן ליקויים שנמצאו, ככל שנמצאו, אם יש בהם כדי לשבש את פעילותו התקינה של  2.2.2

, הזכיין בהפעלת מערך ההסעדה. לאחר תיקון הליקויים כאמור, יערך פרוטוקול נוסף

, אשר יצורף כנספח לפרוטוקול בחינת הקבלה שבו יירשם וטוקול בחינת הקבלה הסופיפר

מצבו הסופי של הציוד, כפי שקיבל אותו הזכיין לשימוש. פרוטוקול זה יהווה אישור מוסכם 

 וסופי לממצאי בחינת הקבלה. 

נגרם מובהר בזאת כי כל נזק שייגרם לציוד הכנסת, מיום מסירתו לזכיין כאמור, ייחשב כ 2.2.3

. ההחלטה באשר לטיבו ולהספקיו של מבלאי סביר כתוצאה נגרם אם למעט, באחריות הזכיין

  הציוד המוחזר לכנסת עם סיום תקופת ההתקשרות, תהא של הכנסת בלבד.

 

 ציוד המסופק על ידי הזכיין .2.3

כל ציוד נוסף אשר משמש לצורך עמידת הזכיין בדרישות ההסכם וכרך התפעול, יסופק על ידי  2.3.1

זכיין לרבות: מכשור חשמלי, ציוד הגשה, ציוד מטבח, תבניות גסטרונום, תבניות אפיה, כלי ה

עבודה שונים, מגשים, אביזרי שולחן, כלי זכוכית וכוסות, סכו"ם וכל כלי אחר המשמש 

 לעמידת הזכיין בדרישות. 

 הזכיין ישתמש בציוד רק לאחר שזה: 2.3.2

 עמד בכל התקנים הנדרשים על פי כל דין.  2.3.2.1

 בדרישות הבטיחות.  עמד 2.3.2.2

 קיבל אישור חשמלאי בודק.  2.3.2.3

 להלן.  2.3.8 קיבל את אישור הכנסת כאמור בסעיף 2.3.2.4

הזכיין יוודא כי כל הציוד במטבח, שמופעל באמצעות חשמל, יעבור בדיקה ואישור שהציוד  2.3.3

תקין על ידי בודק חשמל מוסמך, אחת לשנה. הזכיין ימסור לכנסת דוח על תקינות הציוד 

 יקה כאמור. למען הסר ספק הזכיין לא יפעיל ציוד במטבח שלא עבר בדיקה כאמור.לאחר הבד

הזכיין ירכוש את כל הציוד הנדרש להפעלת מערך ההסעדה של הכנסת ויספקו לטובת מתן  2.3.4

ימים לפני מועד הפעלת המערך, קיום כל הציוד הנדרש יהיה תנאי לקבלת  7השירותים לכנסת 

לאורך כל תקופת בצורה שוטפת ופק למערך ההסעדה הזכיין יסציוד אישור הפעלה. 

 ההתקשרות.

מכלי ההגשה הנדרשים, זמינים לשימוש בכל עת,  10%בנוסף, הזכיין יחזיק תוספת של  2.3.5

 למניעת חוסרים, בהתאם להוראות פרק זה.

 מובהר בזה כי חוסרים בציוד יושלמו על ידי הזכיין באופן מיידי וללא כל דיחוי.  2.3.6

ירת מצבו של הציוד והוא מתחייב להחליפו, בכל מקרה שנגרם לו פגם או הזכיין ידאג לשמ 2.3.7

  בלאי, ירידת איכות, כתמים, סדקים וכיו"ב פגמים. 

מובהר בזה, כי כל ציוד אותו נדרש הזכיין לספק להפעלת מערך ההסעדה, על פי הוראות כרך  2.3.8

ד הנדרש בהתאם זה, הינן בגדר דרישות מינימום, והזכיין מתחייב לספק את הציוד הניי

להוראות כרך זה. בנוסף, יוודא הזכיין כי המלאי, הנדרש ממנו במסגרת הוראות פרק זה, 

יעמוד לרשותו בכל עת. וככל שיידרש, על הזכיין יהיה לספק ציודים נוספים על חשבונו, על 

  מנת לעמוד ברמות השירות המפורטות בכרך זה.

, ובכל ו/או הכלים כיין באשר לבחירת הציודאת הזכות להנחות את הזהכנסת שומרת לעצמה  2.3.9

 .כמפורט בפרק זה מראש מקרה כל כלי ההגשה יהיו כפופים לאישור הכנסת
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מובהר בזה כי אין הכנסת מתחייבת לאפשר לזכיין התקנת כל ציוד אותו מבקש הזכיין  2.3.10

 להתקין, זאת מפאת מיקומם של תשתיות ו/או התאמות רבות שנדרשות. 

 תחזוקת הציוד  .3

זה, מפורט הציוד אותו תספק הכנסת, מובהר בזאת כי הכנסת תבצע   לפרק אחזקה וציוד ספח א'בנ .3.1

 עבודות אחזקה לציוד אותו סיפקה.  

הזכיין יבצע את כל הפעולות הנדרשות לבדיקה ודיווח לגבי הציוד שסיפקה הכנסת בהתאם לאמור  .3.2

 .בנספח ג' לפרק אחזקה וציוד זה

, באופן מיידי בנספח א' לפרק אחזקה וציוד זהחזקה לציוד המפורט הזכיין ידווח לכנסת בנושא א .3.3

 בקרות האירועים הבאים:

 תקלה הדורשת תיקון בציוד הכנסת. .3.3.1

( ימים 7טיפול נדרש בציוד הכנסת, באופן שוטף, במקרה זה ידווח הזכיין לכנסת שבעה ) .3.3.2

 טרם המועד הנדרש לטיפול.

סת לטיפולים לציוד במקרה של תקלה או טיפול שוטף, הזכיין יוודא כי המועדים שנקבעו על ידי הכנ .3.4

לא יפגעו בתפעול השוטף של מערך ההסעדה בכנסת. היה ונקבע טיפול שעלול לפגוע באספקת 

השירותים לכנסת, ידווח הזכיין לכנסת אודות הבעיה באופן מיידי. מובהר בזאת כי הזכיין יידרש 

ציוד הנדרש לזכיין נמצא בטיפול או תיקון לספק את המנות בהתאם להנחיות כרך זה, גם אם ה

 בהתאם למפרטי המזון והתפריטים המאושרים.

לעיל, בהתאם להוראות  2.3 לציוד אותו סיפק הזכיין, כאמור בסעיףאחזקה הזכיין יבצע את עבודות ה .3.5

 היצרן.

 ידי הזכיין , בין שיתבצעו עלעבור ציוד הזכיין חזקהאעלות ביצוע עבודות הלמען הסר ספק מובהר, כי  .3.6

חלק מעלות שירותי  הינהובאמצעות קבלני משנה מטעמו,  ,ובין שיתבצעו באמצעות ספקי הציוד

 .ולא ישולם כל תשלום נוסף בגינה ההסעדה

 לאחר כל תיקון ו/או עבודת אחזקה ימסור הזכיין לכנסת דוח מפורט הכולל: .3.7

 מהות התיקון / טיפול. .3.7.1

 סיבת התיקון / טיפול. .3.7.2

שביצעו את התיקון. מובהר בזאת כי תיקונים / טיפולים יבוצעו אך ורק שם הספק / חברה  .3.7.3

 לעיל.  3.5על ידי גורמים המורשים לבצע תיקונים וטיפולים כאמור בסעיף 

 סטטוס התקלה והשפעתה על תפעול מערך ההסעדה. .3.7.4

 ספירות מלאי: .3.8

 אחת לרבעון )קאלנדרי( יבצע הזכיין ספירה של הציוד במערך ההסעדה. .3.8.1

 תתועד ברישום ותועבר לנציג הכנסת. הספירה .3.8.2

 מטרת הספירות היא לוודא כמות מספקת של ציוד לסועד כמפורט בפרק זה. .3.8.3

בנספח בעקבות כל ספירה, על הזכיין לבצע השלמות של ציוד, לתקן המבוקש, והכל כאמור  .3.8.4

 זה. לפרק אחזקה וציוד ב'
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המסופק על ידי  רשימת הציוד וציוד המינימום –נספח א' לפרק אחזקה וציוד 

 הכנסת 
 ציוד הכנסת הנמסר בהשאלה לשימוש הזכיין

 יתרה שם פריט

 6 ארגז אחסון מפלסטיק על גלגלים

 1 מגירות 3ארגז מתכת מנירוסטה  

 2 דלתות מתחת לדלפק 2ארון איכסון 

 4 ארון חימום אוכל על גלגלים

 1 ארון חימום אוכל על גלגלים

 2 ארון חימום מתחת לדלפק הגשה

 2 דגם 2/1ארון חימום תבניות 

 265X160X90 1ארון מתכת נירוסטה 

 100X60X90 2דלתות  2ארון נירוסטה 

   100X60X91דלתות  2ארון נירוסטה 

 60X60X90 1דלתות  2ארון נירוסטה 

 1 דלתות עם כיור 2ארון נירוסטה 

 200X40X60 3דלתות  4ארון נירוסטה 

   200X40X61דלתות  4ארון נירוסטה 

   200X40X62דלתות  4ארון נירוסטה 

 3 120/30/70דלתות  2ארון פלב"ם 

   120/30/71דלתות  2ארון פלב"ם 

   120/30/72דלתות  2ארון פלב"ם 

 60X55X80. 1דלתות  2ארונית מתכת 

 VITA-MIX 1ליטר  1.5בלנדר משקאות 

 TECHOMAC T14 1בלסט צ'ילר)מצנן( 

 40X70X90 1 בנמרי חימום אוכל

 153X65X30 1בנמרי לחימום אוכל 

 116X65X30 1בנמרי לחימום אוכל 

 10 ס"מ 53X33 1/1גסטרונום נירוסטה 

 10 ס"מ 32X26 1/2גסטרונום נירוסטה 

 44 ס"מ 32X17 1/3גסטרונום נירוסטה 

 1 ציפוי 40/90/90גרידל חשמלי 

 70X70X85 MODULAR 1גרידל חשמלי 

 120X90 1כפתורים  9גריל רדיאנטי 

 1 דגריזר השריית תבניות מידה

 1 דוחף פלסטי לבן למכונת בשר

 2 40/70/90דיספנסר לצלחות 

   40/70/91דיספנסר לצלחות 

 60X60X80 1דיספנסר לצלחות גדולות 

 DROP IN 1דיספנסר צלחות מחומם 

 ROSSI 1עמדות במעגל  3דלפק הגשה 

 130X70X120 1דלפק מלצרים/לסכום 

 2 עם כיור 220/70/90דלפק פלב"ם 
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 יתרה שם פריט

 1 150/70/90דלפק פלב"ם 

 1 עם הכנ 190/75/75דלפק קופאי 

 160X230 ROSSI 1דלפק קופאי/ת דגם 

 2 זורק פלסטי לבן למקצץ ירקות

 1 דלתות 2טוסטר מסחרי נירוסטה 

 1 פרוסות דגם 8-טוסטר קרמי כפול ל

 BFABA 1טוסטר קרמי כפול תוצרת 

 10 ליטר מבודד 1.5ס נירוסטה טרמו

 3 ידית כפולה למכונת אספרסו

 75X45X200 2כוננית נירוסטה ייבוש 

   75X45X201כוננית נירוסטה ייבוש 

 1 מנירוסטה במידה 50/55כיור כפול 

 1 עם 118/70/90כיור לשטיפת סירים 

 190X70X90 3כיור נירוסטה + משטח 

   190X70X91כיור נירוסטה + משטח 

   190X70X92כיור נירוסטה + משטח 

 250X165X90 1כיור נירוסטה + משטח 

 120X65X90 5כיור נירוסטה + משטח 

   120X65X91כיור נירוסטה + משטח 

   120X65X92כיור נירוסטה + משטח 

   120X65X93כיור נירוסטה + משטח 

   120X65X94כיור נירוסטה + משטח 

 215X150X90 1כיור נירוסטה +משטח 

 1 כיור נירוסטה +משטח עבודה ומדף

 1 דלתות 2כיור נירוסטה +משטח עם 

 150X70X90 1כיור נירוסטה 

 60X70X90 2כיור נירוסטה 

   60X70X91כיור נירוסטה 

 1 2כיור נרוסטה +משטח עבודה עם 

 1 80/90/90להבות  4כיריים גז 

 120X90X90 1להבות  6כיריים גז 

 135X60 SCHOTT 1מלאי כיריים חש

 STAR 10SPA 2X22 1כיריים חשמליים 

 1 כספת

 1 16מאורר על רגל "

 1 מגירה גדולה מנירוסטה למטחנה

 1 מגירה קטנה מנירוסטה למטחנה

 6P 4מגירת קופה לכסף אוטומטית 

 KIROSKAY LF-322 3מדיח כלים 

   KIROSKAY LF-323מדיח כלים 

   KIROSKAY LF-324מדיח כלים 

 comenda 1מדיח כלים קירוסקאי 

 2 ס"ל לשעה 200מדיח כלים תפוקה 
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 יתרה שם פריט

 1 קומות מידות 5מדף איחסון כלים 

 1 קומות 5מדף איחסון כלים בשרי 

 1 קומות 4מדף איחסון כלים חלבי 

 1 קומות מידה 5מדף איחסון סירים 

 2 120/28/35קומה  2מדף יבוש כלים 

   120/28/36קומה  2מדף יבוש כלים 

 190X30X40 1קומות  2מדף נירוסטה 

 120X30X50 3קומות  2מדף נירוסטה 

   120X30X51קומות  2מדף נירוסטה 

   120X30X52קומות  2מדף נירוסטה 

 1 200/150/50קומות  3מדף נירוסטה 

 1 180/118/45קומות  4מדף נירוסטה 

 1 257/195/50קומות  5מדף נירוסטה 

 1 90/30/180קומות  5מדף נרוסטה 

 1 50/50/180קומות  5מדף נרוסטה 

 170X30 1מדף פלבם מנירוסטה 

 1 210/33/35קומות  2מדף קיר 

 1 295/30מדף קיר מנירוסטה 

 1 430/50מדף קיר מצנורות נירוסטה 

 1 130/30מדף קיר נירוסטה 

 1 +מסלולים130/30מדף קיר נירוסטה 

 1 230/30מדף קיר נירוסטה 

 1 140/30מדף קיר נירוסטה 

 1 ס"מ 240/30מדף קיר נירוסטה 

 2 80/30מדף קיר נירוסטה 

   80/31מדף קיר נירוסטה 

 1 200/40מדף קיר נירוסטה 

 1 120/26מדף קיר נרוסטה 

 1 קומות 5מדפי איחסון כלים חלבי 

 BIXOLON SRP-350 1מדפסת טרמית 

 IBMTYPE4610-TF6 1מדפסת טרמית 

 EPSON TM-T88III 2סת טרמית מדפ

 90X77X100 3ליטר  85מחבת מתהפך 

   90X77X101ליטר  85מחבת מתהפך 

   90X77X102ליטר  85מחבת מתהפך 

 E-122 1מטחנת בשר תעשיתית דגם 

 TAVAGNACCO 3מטחנת קפה תוצרת 

 3 ברז 1עם  48X44X65מיחם נירוסטה 

   ברז 1עם  48X44X65מיחם נירוסטה 

   ברז 1עם  48X44X65ם נירוסטה מיח

 2 39/44/54מיחם נירוסטה אוטומטי 

 1 31/39/45מיחם נירוסטה אוטומטי 

 3 ליטר 12מיכל למרכך מים 
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 יתרה שם פריט

 4 ליטר 130מיכל מלבני מפלסטיק 

 2 ליטר 130מיכל מלבני מפלסטיק 

 1 דגם קרימקס 60/40מיקסר 

 ROBOT COUPE MP550 1מיקסר ידני 

 I.T.T ED8855SS 1טר לי 25מיקרוגל 

 2 מיקרוגל מנירוסטה נירוסקאי דגם

 DP-90A 1מכונה ליצור קוביות קרח 

 1 מכונה לניפוי ובירור אורז

 1 מכונה לניפוי קמח נפה ויברציוני

 K680 1מכונה לשטיפת כלים קירוסקי 

 CIMBALI EXPOBAR 3מכונת אספרסו  

 TRS 1מכונת חיתוך ירקות קירוסקאי 

 1G950 1מילקשיק דגם מכונת 

 1 מכונת קילוף תפו"א+ירקות קיבולת

 K685 1מכונת שטיפת ירקות קירוסקי 

 8 לי 130מכסה למיכל מלבני פלסטיק 

 SPM ID2BN 1מיכלים  2מכשיר ברד 

 VERSATILE ZUMEX 1 200מסחטה למיץ

 TYPE 28 1דגם  SANTOSמסחטת פירות 

 MAGIMIX CUISINE 5200 1מעבד מזון 

 115X75X80 1מעמד לתנור חימום 

 COMBI MAST 1מעמד מינרוסטה לתנור 

 1 קומה חדר הקפאה 5-4מערכת מדפים 

 1 קומות לחדר קרור 5מערכת מדפים 

 1 קומות לחדר קרור 5מערכת מדפים 

 1 קומות למחסן 5מערכת מדפים 

 2 קומות לחדר קרור4+5מערכת מדפים 

 260X60X200 1מערכת מדפים לאיחסון 

 210X210X200 3מערכת מדפים לאיחסון

   210X210X201מערכת מדפים לאיחסון

   210X210X202מערכת מדפים לאיחסון

 310X60X200 1מערכת מדפים לאיכסון 

 210X45X200 3מערכת מדפים לאיכסון 

   210X45X201מערכת מדפים לאיכסון 

   210X45X202מערכת מדפים לאיכסון 

 265X60X90 1איכסון מערכת מדפים ל

 140X60X200 3מערכת מדפים לאיכסון

   140X60X201מערכת מדפים לאיכסון

   140X60X202מערכת מדפים לאיכסון

 70X60X200 2מערכת מדפים לאיכסון

   70X60X201מערכת מדפים לאיכסון

 1 מערכת מדפים לחדר קירור ירקות

 1 5מערכת מדפים לחדר קרור בשרי 
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 יתרה שם פריט

 1 5ים לחדר קרור ירקות מערכת מדפ

 1 4מערכת מדפים למחסן בצורת "ר" 

 1 מערכת מדפים למקפיא דגים בצורת

 1 140/70/200דלתות  2מקפיא 

 1 10כולל  70/85/200מקפיא ארון 

 OMEGA 1מקצץ ירקות דיטו 

 1 דלת מתחת לדלפק הגשה 1מקרר 

 1 +דלפק EMMEPIדלתות דגם  2מקרר 

 2 155/65/82תאים  4מקרר 

   155/65/83תאים  4מקרר 

 1 מסלולים + רשתות 10מקרר ארון 

 1 מסלולים 6דלתות  2מקרר ארון 

 1 50/55תאים עם כיור  5מקרר דלפק 

 1 מיכלים 9תאים עם  6מקרר דלפק 

 1 תאים עם סט מגירות 7מקרר דלפק 

 1 70/80/200מקרר דלת אחד 

 1 145/80/200דלתות  2מקרר וטרינה 

 EMMEPI 1רר ויטרינה חשמלי דגם מק

 GN1410TN 1דלתות  2מקרר להפשרה 

 DESMON GBC-15G 1מקרר מהיר 

 1 1דלת 250X170X250מקרר מנירוסטה 

 2 על K638מקרר מנירוסטה קירוסקאי 

 3 1דלת  220X220X250מקרר נירוסטה 

   2דלת  220X220X250מקרר נירוסטה 

   3דלת  220X220X250מקרר נירוסטה 

 1 מגירות 7דלתות+ 2מקרר נירוסטה 

 180X70X110 1דלתות 4מקרר נירוסטה 

 190X30X40 1מגירות 4מקרר נירוסטה 

 2 260/90/200דלתות  3מקרר עגלות 

   260/90/201דלתות  3מקרר עגלות 

 1 180/77/90דלתות  2מקרר שולחן 

 2 מגירות 6מקרר שולחן מנירוסטה 

 KIROSKAY 5דלתות  2מקרר תצוגה 

 240X80X 2מקרר תצוגה והגשה עצמית 

 120X80X 1מקרר תצוגה והגשה עצמית 

 2 מקרר תצוגה והגשה עצמית במידות

 200X30 1 1מקרר תצוגה נירוסטה תא 

 120X55X80 1מקרר תצוגה על השיש 

 2 תלוי על 40/90/90משטח ביניים 

 1 כיור 2+238/60/90משטח נירוסטה 

 560X110X92 1שיש  משטח עבודה עם

 70X40X92 1משטח עבודה עם שיש 

 87X72X92 1משטח עבודה עם שיש 
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 יתרה שם פריט

 284X94X92 1משטח עבודה עם שיש 

 106X85X92 1משטח עבודה עם שיש 

 110X48X92 1משטח עבודה עם שיש 

 1 ס"מ 290X110משטח עבודה עם שיש

 1 120/70משטח פלב"ם 

 1 90/75/122מתקן לסכו"ם ומגשים 

 1 ליטר 80סיר בישול חשמלי 

 1 ליטר 100סיר בישול חשמלי סטטי 

 FT-10 1סכין גריל צ'פס לקוצץ  

 MT-10 1סכין גריל קוביות לקוצץ י

 E-4 1סכין זיג זג למקצץ ירקות 

 C-10 1סכין חיתוך פרוסות לקוצץ 

 C-3 1סכין חיתוך פרוסות לקוצץ 

 1 22סכין למטחנת בשר מספר 

 OMEGA E-10 1ירקות  סכין למקצץ

 OMEGA E-14 1סכין למקצץ ירקות 

 E-3  OMEGA 1סכין למקצץ ירקות 

 H-4  OMEGA 1סכין למקצץ ירקות 

 DT-3 1סכין פומפיה לקוצץ ירקות 

 D-10 2סכין קוביות למקצץ ירקות 

 D-20 1סכין קוביות למקצץ ירקות 

 25 סל לשטיפת כלים פלסטי

 20 לצלחותסל לשטיפת כלים פלסטי 

 STAR 10SPA 2סלמנדרה כפולה 

 10 1/36סלסלה לכוסות למדיח כלים 

 7 סלסלה למדיח כלים

 2 עגלה ומשטח עליון נירוסטה

 3 עגלה לאיחסון צלחות דו שיפועית

 1 עם גלגלים 75/54/60עגלה לארגז 

 3 עגלה להובלת מצרכים מתכת

 4 מסלולים 16עגלה למגשים 

 60X70X1 10לולים מס 18עגלה למגשים 

   60X70X2מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X3מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X4מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X5מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X6מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X7מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X8מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X9מסלולים  18עגלה למגשים 

   60X70X10מסלולים  18עגלה למגשים 

 210X93X100 1עגלה לקפה ניידת 

 1 67/55/90קומות  2עגלה לתבלינים 
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 יתרה שם פריט

 2 20 -עם  CONVOTHERMעגלה לתנור 

 3 קומות 3עגלה נירוסטה 

 4 מסלולים 14עגלה נירוסטה למגשים 

 1 עגלת אשפה עם ארגז פלסטיק

 16 מדפים סגורה/פתוחה 3הגשה  עגלת

 2 מדפים סגורה/פתוחה 3עגלת הגשה 

 3 מדפים סגורה/פתוחה 3עגלת הגשה 

 1 120/56קומות  3עגלת הגשה מעץ 

 4 גסטרונום 2/1עגלת מסלולים 

 60X40X100 1קומות  2עגלת נירוסטה 

 1 צלחות 84 -עגלת נירוסטה הכנה ל

 2 עגלת נירוסטה לאיחסון צלחות

 1 128/75לת סכו"ם מגשים ולחם עג

 4 ס"מ 50/50עגלת סלי כוסות 

 6 עגלת פינוי שיירי אוכל

 2 עגלת פינוי שיירי אוכל

 10 דלתות 2עגלת שירות מנירוסטה 

 2 מגי' 126X64X142 10עמדת מלצרים 

 OMEGA Z-3 1פומפיה למקצץ ירקות 

 OMEGA Z-7 1פומפיה למקצץ ירקות 

 3 יתיפותחן קופסאות תעשי

 INDUCTION CT25A 3פלטה  כיריים 

 1 פלטת ווק תלת פזי אינדוקציה

 40X70X90 1צ'יפסר חשמלי  יחיד 

 1 80/90/90צ'יפסר חשמלי כפול 

 1 40/90/90צ'יפסר חשמלי תא אחד 

 2 צלחת לקילוף תפוחי אדמה/בצל

 BOLOGNA 1ליטר  5קאטר מעבד מזון 

 TS6000 10ל'  10קדרה חשמלית למרק 

 SAP ZE-NOX 1קולף תפוחי אדמה 

 IBM TOUCH PC32-4840 6קופה רושמת 

   IBM TOUCH PC32-4841קופה רושמת 

   IBM TOUCH PC32-4842קופה רושמת 

   IBM TOUCH PC32-4843קופה רושמת 

   IBM TOUCH PC32-4844קופה רושמת 

   IBM TOUCH PC32-4845קופה רושמת 

 ELECTROLUX TRS 1קוצץ ירקות 

 1 ס"מ + ידית 41X51רשת לכבד 

 1 ס"מ 8רשת למטחנת בשר בקוטר 

 2 שולחן יציאה ממדיח כלים גלילי

 1 +מגירה 80X65X90שולחן נירוסטה 

 1 200/90/68קומה  1שולחן נירוסטה 

 1 60/50קומות  2שולחן נירוסטה 
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 יתרה שם פריט

 1 120/83/80קומות  2שולחן נרוסטה 

 2 50/55ם כיורי 2שולחן נרוסטה עם 

   50/56כיורים  2שולחן נרוסטה עם 

 1 עם גב 110/70/90שולחן עבודה 

 2 עם כיור 210/70/90שולחן עבודה 

 1 עם מדף 130/70/90שולחן עבודה 

 1 + כיור 230/70/90שולחן עבודה 

 1 עם מדף 330/70/90שולחן עבודה 

 1 עם כיור 330/70/90שולחן עבודה 

 1 עם כיור 140/70/90שולחן עבודה 

 1 עם מדף 270/70/90שולחן עבודה 

 1 עם כיור 235/70/90שולחן עבודה 

 1 עם כיור 235/70/90שולחן עבודה 

 1 עם כיור 216/70/90שולחן עבודה 

 1 קומות 160X70X90 2שולחן עבודה 

 1 קומות+מגירה מידה 2שולחן עבודה 

 1 עם 350/70/90שולחן עבודה בשרי 

 40X70X90 2ה מנירוסטה שולחן עבוד

   40X70X91שולחן עבודה מנירוסטה 

 2 שולחן פינוי כלים + מדף עליון

 3 4קוטר  34שפינג דיש עגול 

 RATIONAL COMBI MASTER 101 1תנור 

 190X110 CONVOTHERM 1תנור 

 115X75X80 1תנור חימום אוכל 

 1 דלתות 2תנור חימום מאפה 

 MM201CEEPA1 1תנור קומביסימר 

 1 עבור מזנון הכנסת + אל פסק והתקנה IBM 526ערכת קופה 

 1 עבור מזנון הכנסת + אל פסק והתקנה IBM 526ערכת קופה 

 1 ליטר 100סיר בישול 

 WIN Posready 2009 1+ תוכנת  IBM POS 526קופה רושמת 

 IBM POS 526 1דגם  -מדפסת טרמית לקופה רושמת 

 WIN Posready 2009 1+ תוכנת  IBM POS 526קופה רושמת 

 1 במסגרת שדרוג קופה רושמת למזנון הכנסת -מדפסת טרמית 

 1 במסגרת שדרוג קופה רושמת למזנון הכנסת -מדפסת טרמית 

 1 + אל פסק והתקנה 15עם מסך מגע '' 526דגם  IBMמחשב 

 1 + אל פסק והתקנה 15עם מסך מגע '' 526דגם  IBMמחשב 

 1 למטבח חלבי כיריים חשמליות

 1 עגלות מנירוסטה לפינוי מגשים במטבח הבשרי

 1 עגלות מנירוסטה לפינוי מגשים במטבח הבשרי

 1 עגלות מנירוסטה לפינוי מגשים במטבח הבשרי

 1 עגלות מנירוסטה לפינוי מגשים במטבח הבשרי

 1 טוסטר גריל תעשייתי למזנון הכנסת

 1 אינדוקציה כיריים עבור המזנון החלבי
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 תקן לציוד נוסף –נספח ב' לפרק אחזקה וציוד 
 

 תקן הכלים והציוד לשימוש הסועדים במתקני ההסעדה השונים .1
כל הכלים שיספק הזכיין יהיו מאיכות מעולה, ללא פגמים, סדקים ושברים. במקרה ויתגלה פגם מסוג  .1.1

המשמשים את  כלשהו בכלי ההגשה )לרבות צלחות וסכו"ם(, יוצא הכלי הפגום ממערכת הכלים

הסועדים. הזכיין ידאג להחלפת הכלים במהירות וללא כל דיחוי, כך שלא ייווצר מחסור בכלים 

 במתקנים השונים. 

 בכלים או חדשים בכלים השימוש יקפיד הזכיין על, הכנסת במשכן הקפדניים הכשרות תנאי מפאת .1.2

הזכיין ידגיש  .מחייבות בכנסתשעומדים בדרישות הכשרות )בסימון מיוחד המפריד בין חלבי לבשרי( ה

את חשיבות הנושא בפני עובדיו ויפקח כי הם מקפידים על כל הכללים המתחייבים מתוקף הגדרת 

 כשרות "למהדרין" של רבנות ירושלים. 

 שתכיל שולחן ערכת תהיה וחדר אוכל כללי בשרי על כל שולחן בחדר אוכל חברי הכנסת :שולחן ערכת .1.3

 .ובקבוקון למיץ לימון לשמן בקבוק, שיניים לקסמי כלי, יהפלפל, קנקן שתייה, מלחיה

 עם פרח יוצב בו על השולחנות בחדר אוכל של חברי הכנסת יהיה גם אגרטל פרחים קטן מחרסינה, .1.4

 ירק. קישוטי מעט

 הגשה לכלי תקן .2
 דרישות לכלים רב פעמיים  .2.1

 3.3בסעיף  כלי ההגשה הרב פעמים יסופקו בהתאם לדרישות ולחומרים המפורטים בטבלה .2.1.1

 להלן. כאמור כל הכלים שיספק הזכיין יהיו מאיכות מעולה, ללא פגמים, סדקים ושברים.

 יונחו המגש פוליקרבונט. על או פלאסטי, פיבר המגשים לשימוש בחדרי האוכל יהיו מחומר .2.1.2

 .ניירות סופגים

 .לדח-הגסטרונום לשינוע והגשת המזון החם במזנונים יהיו עשויות מפלדת אל תבניות .2.1.3

 שונות במידות תקניות גסטרונום ההגשה לסלטים ולתוספות הקרות, יהיו תבניות תבניות .2.1.4

 .מחומר פוליקרבונט

 לצורך מחוררת פנימית תחתית גבי על בתבניות יוגשו וחסה, חתוכים ירקות, ירקות סלטי .2.1.5

 .הנוזלים הפרדת

 .הלחמים יוצגו ויוגשו בסלסילות קש .2.1.6

חמים,  למוצרים חלד-אל מפלדת הגשה, יהיוכל הכלים לאיסוף המזון ממזנוני ה .2.1.7

 .תואמים ופוליקרבונט למוצרים קרים. לכל התבניות יהיו מכסים

 .יוצבו בעמדת התוספות רטבים בשקיות אישיות .2.1.8

 דרישות מינימום לכלים חד פעמיים  .2.2

בנוסף לכלי ההגשה הרב פעמיים )צלחות, כוסות, סכ"ום(, הזכיין יוודא כי קיימים כלי הגשה חד 

מיים זמינים בחדרי האוכל השונים ובקפיטריית נגבה, לשימושם של הסועדים המעוניינים בכך, פע

 כלים אלו יעמדו בכל הדרישות המפורטת להלן: 

  הצלחות, ל ידי הכנסתע שיאושר ערך שווה תחליף או מקרטוןיהיו  תופעמי חדה תוצלחה .2.2.1

 .מפית בתוספת, נצמד ניילון או תואם במכסה יכוסו

-חד כוס תצורף פחית או בקבוק לכל. בלבד ופחיות בבקבוקים יהיו קרה תייהש משלוחי .2.2.2

 .הכנסתאו תחליף שווה ערך, שיאושר ע"י מ"ל  OZ  ,220 8ון מקרטפעמית 
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 , 8 כוס קוד נידיקס קטלוגי מס מקרטון פעמיות חד בכוסות ותוגש תשלח חמה שתייה .2.2.3

220CC תואם פעמי חד במכסה מכוסות הןכאשר  ,הכנסת"י ע שיאושר ערך שווה תחליף או. 

: כפית חד פעמית, שתי שקיות סוכר ושקית ממתיק יצורפו חמה שתייה של כוס לכל .2.2.4

 מלאכותי ומפיות.

 ציוד נייד, פרוט כמויות ותקנים .3
הזכיין יספק את הציוד הנייד הנדרש להפעלת מערך ההסעדה בהתאם להוראות פרק זה, בנוסף יוודא  .3.1

 בלה המפורטת בסעיף זה, יעמוד לרשותו בכל עת.  הזכיין כי המלאי, הנתון בט

מובהר כי ניתן לספק מוצרים מספק אחר ובלבד שיהיו לפחות באותה רמת איכות ויקבלו אישור  .3.2

 מראש ובכתב של נציג הכנסת. 

 טבלת פריטי הציוד  .3.3

 ספק תיאור פריט מס'
 

 כמות נדרשת מס' קטלוגי

    כללי 

 -לבן 4.5אגרטל פרחים חרסינה   .1
 זנון ח"כים בלבדלמ

  60 

 10   1 -חולץ פקקים לבקבוקי יין מס'  .2

ליטר  1טרמוס, כד לשתיה חמה   .3
 נירוסטה

  400 

 600   ליטר 1כד למים זכוכית   .4

 360CC   400כדון חלב חרסינה   .5

 14.25כלי לרוטב מפורצלן תכולה   .6
 ס"ל )סנטי ליטר( לבן בשרי

Steelite  או שווה
 ערך

 50 

 14.25פורצלן תכולה כלי לרוטב מ  .7
 ס"ל שנהב חלבי

Steelite  או שווה
 ערך

 50 

 300  נעמן או ש"ע כלי לשקיות סוכר  .8

מלחיה ופלפליה זכוכית מכסה   .9
 ניקל בשרי

  300 

מלחיה ופלפליה זכוכית ראש רום   .10
 חלבי

  120 

 25   סלסלה ללחם מוכסף  .11

  150  לשימוש במזנונים מפת בסיס  170/170מפת שולחן לבנה*   .12

 –לשולחנות האוכל  מפה עליונה  85/85מפת שולחן בצבע*   .13
 לארוחות בשריות 

400 

 –לשולחנות האוכל  מפה עליונה  85/85מפת שולחן בצבע*   .14
 לארוחות חלביות

400 

לשימוש במזנון    40/40מפית לסועד בצבע*   .15
 ח"כים

400 

בקבוקון לשמן זית ובקבוקון   .16
 לחומץ שיונחו על השולחן

מוש במזנון לשי 
 ח"כים והכללי

200 

    סכ"ום 

 תריסרים 58 700דגם  רדד כף מרק בשרי קיסריה  .17

 תריסרים 58  מכסף כף מרק חלבי תדמור  .18

 תריסרים 58 700דגם  רדד מזלג בשרי קיסריה  .19
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 ספק תיאור פריט מס'
 

 כמות נדרשת מס' קטלוגי

 תריסרים 58  מכסף מזלג חלבי תדמור  .20

 תריסרים 58 700דגם  רדד מזלג עוגה בשרי קיסריה  .21

 תריסרים 58  מכסף חלבי תדמורמזלג עוגה   .22

 תריסרים 38 700דגם  רדד סכין מריחה בשרי קיסריה  .23

 תריסרים 38  מכסף סכין מריחה חלבי תדמור  .24

 תריסרים 58 700דגם  רדד כפית בשרי קיסריה  .25

 תריסרים 58  מכסף כפית חלבי תדמור  .26

 תריסרים 18 700דגם  רדד כפית מוקה בשרי קיסריה  .27

 תריסרים 28  מכסף י תדמורכפית מוקה חלב  .28

    צלחות 

 28.5לבן,  11קערית למרק קוטר   .29
 ס"ל בשרי עם מכסה

Steelite  או שווה
 ערך

C412-9102 700 

שנהב,  11קערית למרק קוטר   .30
 ס"ל חלבי 28.5

Steelite  או שווה
 ערך

A121-1600 250 

 15.75צלוחית פורצלן קוטר   .31
 ס"מ, לבן בשרי

Steelite  או שווה
 ערך

C405-9102 700 

 15.75צלוחית פורצלן קוטר   .32
 ס"מ, שנהב חלבי

Steelite  או שווה
 ערך

A904-1600 700 

צלחת פורצלן למנה ראשונה   .33
 ס"מ לבן בשרי 20.25קוטר 

Steelite  או שווה
 ערך

C404-9102 400 

צלחת פורצלן למנה ראשונה   .34
 ס"מ שנהב חלבי 20קוטר 

Steelite  או שווה
 ערך

A903-1600 400 

צלחת פורצלן למנה עיקרית   .35
ס"מ שנהב חלבי  28בשרית קוטר 

 לבדוק קוטר צלחת

Steelite  או שווה
 ערך

 700 

צלחת פורצלן למנה עיקרית   .36
 ס"מ שנהב חלבי 28חלבית קוטר 

Steelite  או שווה
 ערך

C401-9102 700 

 11.5תחתית לספל מוקה קוטר   .37
 ס"מ לבן בשרי

Steelite  או שווה
 ערך

C417-9102 150 

 11.5תחתית לספל מוקה קוטר   .38
 שנהב חלבי

Steelite  או שווה
 ערך

A910-160 250 

תחתית לספל קפה/תה קוטר   .39
 שנהב חלבי 15.25

Steelite  או שווה
 ערך

A909-1600 900 

או שווה  Steelite תחתית לספל קפה/תה לבן בשרי  .40
 ערך

להשתמש בפריט 
 35מס' 

 

או שווה  Steelite תחתית לקערית מרק שנהב חלבי  .41
 ערך

להשתמש בפריט 
 36מס' 

 

או שווה  Steelite תחתית לקערית מרק לבן בשרי  .42
 ערך

להשתמש בפריט 
 35מס' 

 

לבן  16.5לפתניה פורצלן קוטר   .43
 בשרי

Steelite  או שווה
 ערך

C430-9102 250 

גביע, למנה  –לפתניה זכוכית   .44
 אחרונה

  250 

 כוסות  

ג דרינק כוס לונכוס למים/מיץ   .45
 בשרי זכוכית מחוסם נערם

  1200 
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 ספק תיאור פריט מס'
 

 כמות נדרשת מס' קטלוגי

 15כוס למים/מיץ על רגל גובה   .46
 ס"ל חלבי 35 7.3קוטר 

 500 דגם גובלט  

י בשרי  cc 210גביע יין ביסטרו   .47
 ליין לבן

  350 

ליין   082ccגביע יין ביסטרו   .48
 אדום

  200 

 חמה, בכמויות  ה)הזכיין רשאי להשתמש בספלים ותחתיות ממותגים להגשת שתיי ספלים 
 המצוינות(              

ספל בשרי חרסינה לשתיה חמה,   .49
 לבן

Steelite  או שווה
 ערך

C431-9102 350 

או שווה  Steelite ספל מוקה חרסינה בשרי, לבן  .50
 ערך

C433-9102 150 

ספל חלבי חרסינה לשתיה חמה,   .51
 שנהב

Steelite  או שווה
 ערך

A918-1600 1200 

 מגשים 
חום  X40 56ני גרפיט מגש מלב  .52

 בשרי
  1,000 

 –בז'  56ג X40מגש מלבני גרפיט   .53
 חלבי

  500 

    כלי בישול 

מדחום לבקרה על טמפרטורת   .54
 בישול והגשה

  10 

 3   כף נירוסטה לקרח  .55

 המפות יהיו מהודרות מבד פוליאסטר איכותי או שווה ערך. צבע המפות )בשרי/חלבי( ייבחר ויאושר ע"י  *

 ג הכנסת, לפני מועד תחילת הפעילות. יש להקפיד על הפרדה ברורה בצבעים. במקרה של החלפת נצי  

 המפות מחמת בלאי או פגם, יהיה רשאי נציג הכנסת להורות על החלפתן לצבע שונה.  

 ציוד הגשה לאירועים  .4
ם האירועים הזכיין ירכוש לפחות את פריטי הציוד מהסוגים ובכמויות המפורטים בסעיף זה לצורך קיו .4.1

 בכנסת ויאחסנם בשטח שיוקצה לצורך כך, בכנסת. 

סועדים וכי יהיה על  200מובהר ומודגש, כי הכמות המפורטת בטבלה מיועדת לאירועים בהיקף של עד  .4.2

לעיל, ככל הדרוש כדי לערוך אירוע בהיקף גדול  2.3.8הזכיין לרכוש או לשכור ציוד נוסף כאמור בסעיף 

 כנדרש.   10%עדים המוזמנים, ובתוספת של יותר, לפי מספר הסו

למען הסר ספק מובהר, כי יהיה על הזכיין לדאוג לכך, שבכל רגע נתון, יישמר בכנסת הציוד, כשהוא  .4.3

 תקין, ובכמויות המפורטות להלן. 

היה ונוצר חסר, אובדן או שבר, מכל סיבה שהיא, יהיה על הזכיין להשלים את מלאי הציוד, במהירות  .4.4

 דיחוי.וללא כל 

מ
ס
' 

 כמות ציוד

  200 ס"מ 31צלחת גל  1
 200 ס"מ 24צלחת גל  2
 200 ס"מ 15צלחת גל  3
 200 עמוקה ס"מ 22צלחת גל  4
 200 לסלט אישי ס"מ פורצלן 13כלי הגשה מרלי עם ידיות  5
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מ
ס
' 

 כמות ציוד

 OZ 30 30סוסיאר אלאדין פורצלן  6

 100 מלחיה פלפליה צריח פורצלן 7
 500 צלן לבןספל תה רסטורנט פור 8
 500  לספל תה רסטורנט פורצלן לבן תחתית .27.3 9

 500  אספרסו עגול פורצלן לבן ספל .27.4 10

 500 אספרסו עגול פורצלן לבן ספלתחתית ל .27.5 11

 24 למזנונים ס"מ מלבנית פורצלןX 3045פלטה  12
 24  ס"מ 45פורצלן בופה  קערה גל .27.6 13

 40  לסוכר מכסף כלי 14
 40  חב פורצלןפרחים בסיס ר אגרטל .27.7 15

 X 24 3339קערה בופה מזנונים אובלית  16
 50 ס"מ X 3012כלי קיאק  17
 12 זכוכית - ס"מ X 5218 גסטרונומי אובל  18
 cc 400 280כוס לונג דרינק לשתיה קלה  19

 200 ס"ל 35גביע יין קברנה בלון  20
 200 ס"ל פלוט mikasa 20גביע יין  21

 200 םכוס אליפסה לקינוחי 22
 50 כוס "שוט" לקיסמי שיניים 23
 קומפלט ארגזי שטיפה "בסקטים" התואמים את כל הציוד הנרכש 24
 50 ליטר לונדון 1קארף  25
 תריסר 18 )מיכסף( מדגם יוקרה 18/10סכין נירוסטה  26
 תריסר 18 )מיכסף( מדגם יוקרה 18/10נירוסטה מזלג  27
 תריסר 18 )מיכסף( רהמדגם יוק 18/10נירוסטה כף מרק  28
 תריסר 18 )מיכסף( מדגם יוקרה 18/10נירוסטה כפית תה  29
 25 דלי לשמפנייה נירוסטה עם טבעות 30
 4 סכין לקרווינג 31
 10 כולל גסטרונומים 1/1שפינג דיש מרובע מיציקה שחורה,  32
 2 שפינג עגול מכסה מתהפך נירוסטה 33
 מכל אחד 6 ת, מלקחיים, מזלג טרנשהכלי הגשה למזנון: כפות מחוררו 34
 3 ס"מ 51.5מטחנת פלפל  35
 20 חולץ פקקים מקצועי 36
 20 ס"מ 50X68מגש מלצרים אובל  37

 15 שולחן הגשה מתקפל מעץ מהגוני 38
 200 בצבעים שונים 16מפות "ראנר" לשולחנות  39
 10 קרש חיתוך לקרווינג, בצבע חום 40
 5 מברשת + יעה שולחני 41
 40 מעמד למספר שולחן ממתכת 42
 220 חישוק למפית 43
 4 מנורת קנים )קנדלברה( 44
 20 מגשי מלצרים עגולים מנירוסטה לחלוקת חטיפי אצבע 45
 זוגות 30 כפפות בד לבנות למלצרים 46
סוגים שונים במידות  5 סקרטינג 47

שונות, בהתאם להנחיות 
 הכנסת

 20 אנשים( 10ם ל שולחנות לאירועים )מותאמי 48
 200 כיסאות לאירועים  49
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 נספח ג' לפרק אחזקה וציוד 
  הגדרת המטלות לביצוע עבודות האחזקה וחלוקת האחריות בין הזכיין לכנסת

 אחזקה שוטפתהגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  .א

 

 הערות גורם מתחזק מערכת מס'

  הזכיין הכנסת  

סליקת מערכת ל  .1
)באמצעות  ארוחות

 כרטיס עובד(

   ערכת חיוב ארוחותמאחזקת 

מערכת מחשוב   .2
לתקבולי 

 מזומן/אשראי

אספקה ואחזקה  
 מלאה

 

חלקי מבנה,  –מבנה   .3
, רצפה, םצבע, חיפוי

דלתות חלונות, 
, זכוכית פרזול, גגות

 תקרה

כל האחזקה הנדרשת לרבות החלפת 
חלקים פגועים ולרבות תיקוני צביעה 

 .ת לפי הצורךיאו צביעה כלל

צביעה בתוך 
המטבח תיעשה 

 על ידי הזכיין.

 

חדרי קירור מקררים   .4
 מסחריים

מכלול החדר לרבות ריצפה, קירות 
ותקרות, מערכת תאורה, מערכות פקוד 

 ובקרה

  

מערכות צנרת המים   .5
הקרים והחמים 

 לשימוש

 והרצפהכל צנרת המים שבתוך הקירות 
ו/או לפני עד היציאות לנקודות הקצה 

כדוגמת: ברזי כיורים, וד החיבור לצי
ברזי סגירה בציוד, חיבורים לציוד 

 לרבות מחממי מים וכדומה

 םכל הברזי
ואביזרי הקצה 

, זכייןשבתחום ה
המחברים בתוך 

ציוד לרבות 
אטמי ברזים 
ומחברים 
 . למיניהם

 

מערכות מקומיות   .6
לחימום מים  ולריכוך 

 מים

כל הטיפול במערכות מקומיות לחימום 
ריכוך מים קרים וחמים  ,מים לצריכה

 למטבח 

  

מערכת הביוב   .7
 המרכזית

כל מערכת הביוב המרכזית עד הכניסות 
אל המטבח וחדר האוכל ולרבות 

 הצנרת, בורות רקב וכדומה

כל העבודות 
שידרשו לפתיחת 
סתימות ביוב 

הנובעות מלכלוך 
 בלתי סביר

 

מערכת חשמל כוח   .8
 ותאורה

אחזקת לוח החשמל הראשי לרבות 
קות, מפסקי פחת וכו' וכל מערכת האר

החשמל החל מלוח החשמל הראשי ועד 
 הציוד 
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 הערות גורם מתחזק מערכת מס'

  הזכיין הכנסת  

מערכות גילוי אש   .9
 וכיבוי אוטומטי

אחזקת כל ציוד גילוי אש וכיבוי 
אוטומטי לרבות גלאי אש, 

גילוי ספרינקלרים, כיבוי אוטומטי בגז, 
 מטפים, זרנוקים וכדומהגז בישול, 

  

ר האווימערכת מיזוג אחזקת כל  מערכות מיזוג אויר  .10
 המרכזית

  

מפוח היניקה הראשי תעלות מטיפול ב מנדפים  .11
להוציא מצב בו  ועד המנדף, על הגג

או נסתם  משומן חריג עקב \התקלקל ו
 .אי ניקוי מסננים במנדפים

טיפול וניקוי 
המסננים המנדף  

  .תאורה בוהו

 

ציוד כללי שסופק ע"י   .12
 זכיין ה

  אחזקה מלאה 

נה, ציוד  ניקיון מב  .13
 וריהוט

כל הניקיון  
הנדרש של שטחי 
השרות לרבות 
 ניקוי הציוד
 והריהוט

 

הובלה, אחסון,  ,ציוד  .14
הכנה, בישול והגשת 

 מזון

טיפול ואחזקה  
מלאים ע"י 

המפעיל על פי 
 הנחיות כלליות

 

    טיפול ואחזקה מלאים מכונת מים  .15

קררי בלסט תנורים ומ  .16
 צ'ילר

וח על תקלות דיו טיפול ואחזקה מלאים
 והזמנת טיפולים 

 

דיווח על תקלות  טיפול ואחזקה מלאים מדיח כלים ומסוע   .17
 והזמנת טיפולים 

 

טיפול ואחזקה   חדר הלבשת עובדים  .18
 מלאים
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  לביצוע ובדיקת תקלותפעולות ופירוט ההגדרת תכיפות  .ב
 

 תוכנית אחזקה יומית 
 הוראות מס'
 מדיח כלים   .1

 מספר פעמים ביום  כל תאי המכונה, הוצא מסנני תאים ושטוף נקה ביסודיות  .2

 וודא פעולות חום בתחנות הר"מ :  .3

 מעלות צלזיוס 40-50ה ושנייהדחה ראשונה   .4

 מעלות צלזיוס 50-60ה ושלישית שנייהדחה   .5

 מעלות צלזיוס 70-80שטיפה   .6

 מעלות צלזיוס 85-90שטיפה סופית   .7

 וודא מינון נכון של סבון   .8

 וודא סיבוב תקין וחלק של מסוע הכלים  .9

 וודא רכות המים המסופקים למכונה  .10

 מקפיא  \ מקרר מסחרי  .11

 בדוק ורשום טמפרטורה פנימית של המקרר  .12

  חדר קירור רגיל )הקפאה(  .13

 רשום טמפרטורת החדר  .14

 בדיקת נורות המתריעות על תקלה  .15

 תוכנית אחזקה שבועית 
 הוראות מס
 אחזקת מבנה  
 וק את כל הברזים וסוללות הברזים לנזילות וטפטוף מכל החיבורים לרבות אביזרים מסתובביםבד  .1

 בדוק חיבורי מים לציוד, צינורות גמישים ומזלפים  .2

 בדוק את משטחי העבודה מנירוסטה ומעץ  .3

 בדוק את כל הסיפונים, וודא ירידה שוטפת של המים  .4

 זוקים לרצפה וקירותבדוק שלמות אסלות וכיורי חרסינה, וודא חי  .5

 בדוק את כל המנורות, החלף נורות כנדרש  .6

 בדוק רשתות ומכסים של שקתות ונקודות ניקוז ובקורת ברצפה  .7

 וודא שאין נזילות מצנרת מים וחיבורים  .8

 בדוק שלמות ואי שקיעת מרצפות  .9

 בדוק שלמות אריחי חיפויי קירות מקרמיקה  .10

 בקירות בדוק שאין סימני רטיבות ונפיחויות  .11
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 הוראות מס
  מערבל הידראולי  .12

 לצורך ודווח בעת הצורךבדוק גובה שמן בחלון   .13

 ודווח בעת הצורך בדוק את כמות הנוזל ההידראולי  .14

 האזן לרעשים לא רגילים  .15

 שאל את העובד לבעיות מיוחדות בהפעלת המערבל  .16

 בדוק את המפסיקים וחיבורי החשמל  .17

 בדוק את המפסקים והחיבור החשמלי  .18

 ק את ניקיון המכונהבדו  .19

 מדיח כלים   .20

 נקה ביסודיות את תחתית תאי ההדחה  .21

 מחבת  .22

 בדוק את שלמות המחבת  .23

 בדוק את מנגנון הצידוד  .24

 בדוק את פעולת המפסק החשמלי  .25

 בדוק את פעולת מנורת הביקורת  .26

 בדוק פעולת גופי החימום  .27

 שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת  .28

 'יפסמחבת צ  .29

 בדוק את שלמות המתקן   .30

 האמיילבדוק את שלמות   .31

 בדוק את פעולת הטיימר  .32

 בדוק את פעולת המפסקים  .33

 בדוק את פעולת מנורות הביקורת  .34

 שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת  .35

 מכונות קיצוץ ירקות  .36

 בדוק את שלמות המכונה  .37

 המכונה שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת  .38

 בדוק את החיבור והמפסק החשמלי  .39

 ן המכונה, פעל בהתאם להוראות היצרןניקיובדוק   .40

 מכונת טחינת בשר  .41

 בדוק את שלמות המכונה  .42

 בדוק לתנועה חופשית את כל החלקים הנעים   .43
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 הוראות מס
 שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המכונה  .44

 בדוק את תקינות המפסק והחיבור החשמליים  .45

 שטח מקורר להגשת מזוןמ  .46

 בדוק את שלמות המתקן  .47

 בדוק ניקיון משטחים ויציאות ניקוז  .48

 וודא כי המשטחים מגיעים לטמפרטורה הנדרשת  .49

 אמבט חימום להגשת מזון  .50

 בדוק שלמות המתקן  .51

 בדוק את השסתומים לנזילות ומערכת הניקוז  .52

 בדוק את גוף המתקן לנזילות  .53

 מפסק וחיבור חשמליודא את תקינות ושלמות ה  .54

 ם חשמלימייח  .55

 בדוק את שלמות המיכל  .56

 התרמוסטטבדוק את פעולת   .57

 בדוק לנזילות את הברזים והמיכל  .58

 בדוק את שלמות המפסק והחיבור החשמלי  .59

 מנדף קולט אדים  .60

  פרק ונקה את מסנני המדף )בתאום עם אחראי מטבח(  .61

 בדוק תקינות מערכת התאורה  .62
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 פרק 9 – ניקיון 

 הנחיות לניקיון .1

הכנסת רואה בשמירה על הניקיון וכללי ההיגיינה והתברואה במטבחים ובחדרי האוכל חשיבות  .1.1

 ראשונה במעלה, ומהווה חלק מהותי בכלל התחייבויות הזכיין. 

 אי עמידה בדרישות הניקיון המוכתבות לזכיין, תיראה בחומרה על ידי הכנסת.   .1.2

המטבחים ואת חדרי האוכל באופן רצוף, איכותי ויעיל, תוך שמירה קפדנית על ניקיון  הזכיין יפעיל את .1.3

 מוחלט של מתקני המזון השונים, ולרבות: 

 המטבחים על כלל ציודם. .1.3.1

 תעלות הביוב וסלי הסינון לתעלות, בשטחי המטבחים. .1.3.2

 לוכדי החרקים.  .1.3.3

ימיים וכו' במטבחים המעברים, המסדרונות והמחסנים, לרבות קירות, מבנה, חלונות פנ .1.3.4

 ובחדרי האוכל.

ניקיון מלא ושלם של כל ציוד ההגשה במזנונים השונים, כולל ריקון מים ושאריות מזון, ככל  .1.3.5

 שיש כאלה, וניקיון השולחנות והכיסאות.

 ניקיון כל עמדות ההגשה ואיסוף כל כלי  המזון. .1.3.6

 פינוי כל הפסולת מהמטבחים וחדרי האוכל. .1.3.7

 משטחי הנירוסטה.ניקוי משטחי הזכוכית ו .1.3.8

הזכיין יקפיד על תנאים הגייניים נאותים, ובכלל זה: הקפדה על ניקיון הציוד והכלים המשמשים אותו  .1.4

ואת עובדיו במתן השירותים לכנסת, תוך ציות לכל חקיקה או הוראה, העשויה להינתן מעת לעת ע"י 

 רשות מוסמכת, או ע"י הכנסת בענייני תברואה.

שפה מהמטבחים וחדרי האוכל לפחים, תוך שימוש באמצעים ובתשתית הזכיין יקפיד לפנות א .1.5

בתדירות  לפחותהמיועדת לכך במטבחים )לרבות שוט האשפה( כך שלא תצטבר אשפה בפחים וזאת 

 זה.  בנספח א' לפרק ניקיוןהמפורטת 

 הזכיין יפנה את האשפה אל האזורים המוגדרים לכך בלבד תוך שמירה על כללי התברואה.  .1.6

 ן יוודא כי עובדיו ימנעו מלשפוך פסולת או אשפה במקומות שאינם מיועדים לכך. הזכיי .1.7

הזכיין יפריד בין סוגי פסולת מזון לבין פסולת הניתנת למחזור )לרבות מיון בקבוקים ופחיות( והכל  .1.8

 בכרך זה.  קיימותבהתאם להוראות המפורטות בפרק 

פעילות ולא יאוחר משעתיים לאחר סיום הזכיין ישלים את כלל משימות הניקיון עם תום יום ה .1.9

זה. למען הסר ספק, מובהר כי לא  לפרק ניקיון לנספח א'הפעילות במזנון הרלוונטי, והכל בהתאם 

 יינתן אישור לסגירת המתקנים, בטרם השלמת כלל משימות הניקיון הדרושות. 

ועית, חודשית וכיוצ"ב, הזכיין יבצע ניקיונות תקופתיים של מתקני ההסעדה והמטבחים: בתדירות שב .1.10

בנוסף לניקיונות היומיים. כמו כן, אחת לחצי שנה יבצע הזכיין ניקיון יסודי, של כלל השטחים 

 והמתקנים שבאחריותו.

 הזכיין ינהל רישום מסודר ויגדיר לוחות זמנים למטלות הניקוי התקופתי. .1.11

קיון בהתאם לאמור בפרק הזכיין יגיש דוחות ברמה השבועית לנציג הכנסת על רישום עבודות הני .1.12

 .דיווחים
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הזכיין מתחייב לדאוג שבכל עת יתקיים בחדרי האוכל בכל מתקני ההסעדה פינוי מהיר וניקיון יעיל של  .1.13

מנת לשמור על רמת השרות וההיגיינה הדרושה, בהתאם לרמות השירות המפורטות -השולחנות, על

 בכרך זה ולהוראות פרק זה בפרט.

בכללותו, הן של חדרי האוכל והן של המטבחים, המחסנים ואזורי עבודה, למען הסר ספק, הניקיון  .1.14

 יהיה מוטל על הזכיין בלבד. 

הזכיין ינקה בנוסף, את החלונות בכל מזנוני הכנסת, כאשר הכנסת תדאג אך ורק לניקוי צדדי החלונות  .1.15

 החיצוניים )הפונים החוצה(. 

לזכיין הינו באחריותו הבלעדית של הזכיין וכי למען הסר ספק, מובהר בזה שניקיון המתקנים שנמסרו  .1.16

חל איסור חמור על הזכיין להשתמש בעובדי הניקיון של הכנסת או בעובדי הניקיון של חברת "שפיר" 

 לביצוע ניקיונות במתקניו.

הכנסת רשאית לדרוש מהזכיין לבצע ניקיון של משטח או אזור מסוים שבאחריות הזכיין, זאת בכל עת  .1.17

וגדר כחלק מאחריותו, והזכיין יהיה מחויב להיענות לדרישה באופן מיידי וללא כל ובכל מקום המ

 דיחוי. 

 בניקיון בטיחות .2

 למעט בזמן ניקיון, יש לשמור על רצפה נקייה ויבשה באופן קבוע.  .2.1

באזור המטבח וחדרי האוכל, הזכיין יוודא כי  כל לכלוך, מים ושמןהזכיין יקפיד לנקות באופן מיידי  .2.2

 ה תהא נקייה בכל עת ובעיקר בזמן הגשת הארוחות.חצר ההגש

 / " ליד המקום הרטובDo not Pass -לפני כל ניקיון יש להניח לפחות שני שלטי אזהרה: "אין מעבר  .2.3

 . אלא לאחר שהרצפה נקייה ויבשה את השילוט מלוכלך. אין להסירה

פיד שלא לצאת להפסקה רצפה, לפני שהסתיימה. יש להק ןניקיואין להפסיק, בשום מקרה, עבודת  .2.4

 אלא לאחר שהרצפה יבשה ונקייה.

 לוחות החשמל.או בקרבת לפני  כל דבר או חפץאין להניח  .2.5

 אין להרטיב לוחות חשמל. .2.6

 השתמש בסולם בטיחותי.יש לבכל טיפוס,  .2.7

 פחי אשפה מלאים יפונו באופן מיידי. .2.8

 .חסום מעבריםין לא .2.9

 .ד לסגור ברזי מים פתוחיםיהקפיש ל .2.10

 .כי המקררים ריקים מאדם הזכיין ווידאות מקררים לאחר שדלתיש לסגור  .2.11

 אין להשתמש בצינורות כיבוי אש לניקיון. .2.12

 ניקיון חצר המשק .3

  .חצר המשקפינוי מיידי של סחורה מלבצע יש  .3.1

  גם בשעת פריקת סחורה יש לדאוג למעבר פתוח סביר. .3.2

 .יציאהאו ה אין לחסום את פתחי הכניסה .3.3

 יידי אשפה או כל ציוד אחר שלא שייך למטבח.באופן מחצר המשק יש לפנות מ .3.4
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 נספח א' לפרק הניקיון – הנחיות לביצוע הניקיון במערך ההסעדה
 

 הנחיות לניקיון במטבחים

 ןהנחיות ניקיו תדירות אזור

שולחנות העבודה 
 במטבח

לפני יום העבודה ובסיומו 
ובמהלך שעות העבודה, לפי 

 הצורך.

לפני כל הכנת המזון על גביהם,  ינוקו וישטפו במים חמים וסבון
ויבוצע בהם חיטוי באמצעות תמיסה מתאימה בתום כל יום 

 עבודה

מכונות וכלי 
 הבישול 

ניקוי וחיטוי מיד לאחר גמר 
 העבודה באופן יסודי

מכונות לקילוף ירקות, לטחינת בשר, לפריסת לחם וכל כלי 
ות האוכל, כלי הבישול, מכשירים, משטחי ההכנה, סירים ומחבת
מתהפכים, לא יוותרו כלים, מתקנים או משטחים מלוכלכים 

 במשך הלילה.

מטגנות עמוקות ינוקו באופן יסודי במים וסבון ובחומרים להסרת 
שומנים, לא יוותרו כלים, מתקנים או משטחים מלוכלכים במשך 

 הלילה.

מידי יום וניקוי יסודי פעם  גריל 
 בשבוע 

העבודה ובתום שבוע העבודה יפורק  הגריל ינוקה מידי יום עם גמר
וינוקה באופן יסודי, כולל חומרים מסירי שומן, וינוקו הקירות 

 שמסביב לגריל וקולט השומנים שמעליו

 המשק רצפת חצר
כולל תעלות ניקוז 

 של האשפה

שפשוף עם מטאטא ישיבה חיצוניות וחצרות, ת ושטיפה של רחב פעמיים בשבוע 
 , מים וסבון.כביש

לפחות פעם בשעה, או  פהפחי אש
 בהתמלאם, בשעות העומס. 

 
 , ולעטפם בניילון נקי.יש לרוקן את פחי האשפה

 פעם ביום, בסוף יום העבודה 
 

 שטיפה של הפחים עם סקוטש וסבון

 כל סוג.כלוך מל לשאיסוף והרמה  ארבע פעמים ביום סריקות

 מחסן מזון
 

 מדפים מציוד ומזון.פינוי  - פעמיים בחודש

 את המדפים בסבון ובמים, ויבש אותם. שטוף -

 החזר ציוד ומזון בצורה מסודרת למדפים. -

 יפת הרצפה עם מסיר שומן.שט -

 מחסן המזון יהיה נקי משך כל יום העבודה, ובאופן קבוע.ה -

 אין להשאיר על הרצפה שום מזון מכל סוג שהוא. -

 אין לאחסן במחסן זה חומרי ניקוי. -

 ו מוצרי מזוןאין לחסום את פתח המחסן בציוד א -

 שטיפה יסודית של ריצפת חדר ההלבשה. - פעמיים בשבוע חדר הלבשה

 מילוי סבון ונייר ניגוב. -

 .ה ויבשה באופן קבועתהיה נקיירצפה ה -

 פעם ביום  מטבחים
 
 

 .פונו באופן מיידירוקנו ויפחי אשפה מלאים י -

 יש להקפיד על כיבוי מכשירים שאין בהם שימוש. -

ן במטבח ינוקה בתדירות של או אחסו רכל מתקן קירו -
 אחת לשבוע לפחות.

תעלות ניקוז ינוקו בתום כל יום, אחת לשבוע יבוצע בהן  -
 יסודי הכולל קרצוף והסרת שומנים. ןניקיו

 פחים ישטפו ויקורצפו כל יום. -

בתום תהליך עבודה יש להשאיר עמדות עבודה נקיות  -
 לחלוטין.

 רצפת המטבח תישטף כל שעה. -

ורצפו כל מכשירי העבודה ועמדות בתום יום עבודה יק -
 העבודה שהיו בשימוש.
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 הנחיות לניקיון במטבחים

 ןהנחיות ניקיו תדירות אזור

פילטרי השמן 
 במנדפים 

יוסרו אחת לשבוע, בתום שבוע העבודה, וינוקו בחומר מסיר  אחת לשבוע 
 שומנים

מנדפים ותקרות 
 מנדפים 

מינדפים ותקרות מנדפות ינוקו אחת לרבעון לפחות בחומר מסיר  אחת לרבעון
 שומנים. 

 ניגוב  - אחת ליום  אצטבאות המקרר

ניקוי יסודי למקררים יבוצע אחת לשבוע, לפחות, כולל  - אחת לשבוע  
הוצאת מצרכי המזון, רחצה יסודית של האצטבאות 

 והדפנות במים חמים וסבון.

 ריקון הפסולת מנקדות הניקוז של המדיח. פעמים ביום  3 מדיח כלים

מסנני תאים  תהוצאולל כיסודיות כל תאי המכונה, יש לנקות ב אחת ליום 
 טיפתםוש

אחת לשבוע או לפי הוראות 
 יצרן 

 .וודא רכות המים המסופקים למכונהיש ל
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  הנחיות לניקיון חדרי האוכל

 ןהנחיות ניקיו תדירות אזור

לפי הצורך במהלך שעות העבודה,  דלפקי שרות
 ולפחות ארבע פעמים בשעה.

ספוג ניקוי משטח הדלפק באמצעות נייר ניגוב 
 בחומר חיטוי.

לפי הצורך במהלך שעות העבודה ולכל  פינות שתייה
 כל שעה.הפחות, 

 
 

 ת קפה. וומכוני שתייה ברזכוללות 
יש לסדר את הפינות, למלא חוסרי מלאי אם יש 

 כאלה, ולנקות באמצעות נייר ניגוב 
 ספוג בחומר חיטוי.

 קפה.ת הוש לנקות מתחת לפיני אחת ליום

מספר פעמים ביום, ובהתאם לצורך,  וכלת חדרי הארצפ
לכלוך, שמן ומיים ושיירי מזון ינוקו 
באופן מיידי וללא דיחוי, במקרה כזה 

 יש לשים מיד את שלט האזהרה

רצפת חדר האוכל, שיפורט להלן,  ןלניקיומעבר 
לרצפה ליד אזורי ההגשה יש לדאוג לניקיון תכוף 

 והחלוקה העצמית

ניקוי יסודי ושטיפה במים חמים וסבון מדי יום   בסוף היום, בגמר העבודה.
 ביומו לאחר גמר העבודה

לפי הצורך ולכל הפחות פעם בשעה, או  פחי אשפה
 בהתמלאם, בשעות העומס. 

 , ולעטפם בניילון נקי.יש לרוקן את פחי האשפה

 שטיפה של הפחים עם סקוטש וסבון פעם ביום, בסוף יום העבודה

 מתפנה.בעת ששולחן  שולחנות 
 
 

באמצעות נייר ניקוי יסודי של השולחנות הללו  -
 ניגוב וחומר חיטוי. 

מאזורי  אחד שולחן שפינו הסועדים בכל -
הישיבה במתקני ההסעדה, יפונה וינוקה ע"י 

 דקות לכל היותר.  5עובדי הזכיין בתוך 
לא ישאר שולחן בלתי מפונה למעלה מפרק זמן 

 זה.

 יותר רךתא לא שהתפנה שולחן והכנת עריכת -
 התפנה. שהשולחן מזמן דקות 5 -מ

מזון, פרורים, כתמים  שארי מכל ניקיון השולחן -
 וכו' יתבצע ביסודיות.

במזנון הח"כים במקרה של כתמים במפת  -
השולחן, יש להחליף מיד את המפה. אין בשום 
 .מקרה להפוך מפה לאחר שסעדו על צידה השני

אמצעות סקוטש, מים ת את השולחנות ביש לנקו לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחודש
 וסבון, כולל פאות השולחן ורגליים

 .הרמת כסאות בכל המזנונים .בתום הפעילות

ניקוי יסודי במים וסקוטש, כולל מושב הכסא  בשבועפעם לפי הצורך ולכל הפחות  כסאות
 והמסעד.

 ניגוב אדני החלונות במטלית רטובה. אחת ליום אדני חלון

ה )מטלית לחה, קורי עכביש( ומערכות קרניקוי ת לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחודש ריםתקרה ופילט
 פיזור אויר בתקרה. 

 קירותאריחי ה
 וחרסינה

 סקוטש ומים, שפשוף של הקירות וניגוב. לפי הצורך ולכל הפחות פעמיים בשבוע

סבון, מגב ונייר  ניקוי החלונות )פנים( באמצעות לפי הצורך ולכל הפחות פעם בשבוע חלונות
 ניגוב.



184 

 

 

  הנחיות לניקיון חדרי האוכל

 ןהנחיות ניקיו תדירות אזור

 , אבק ומסגרות.תמונותניקוי ה לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחודש תמונות

 ניקוי צלונים, באמצעות מטלית לחה. לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחודש  צלונים

ות ומגני מעק
 קירות 

ניקוי המעקות והמגנים באמצעות סקוטש, מים  אחת לחודש
 וסבון.
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 ותקיימ - 10 פרק

 כללי .1

בתפעול מערך ההסעדה בכנסת, במטרה לחתור לניהול הקיימות  הזכיין יטמיע תהליכים לשמירת .1.1

 ידידותי לסביבה של מערך ההסעדה ולצורך עמידה במטרות המשנה המפורטות להלן:

 הפחתת הפליטות הפחמניות של מערך ההסעדה. .1.1.1

 צמצום  הזיהום האקולוגי . .1.1.2

  פסולת אורגנית .1.2

ירושלים, תאשר תוכנית לביצוע איסוף פסולת אורגנית, אזי בכוונת הכנסת לפעול ככל שעיריית העיר 

למחזור פסולת אורגנית, ותציב לזכיין מתקנים לשם ביצוע איסוף הפסולת כאמור. במקרה זה הזכיין 

 יצטרך לפעול לאיסוף פסולת אורגנית ומחזורה על פי הנחיות הכנסת. 

 חסכון במיםהוראות ל .2

להלן בפרק זה לשם הגברת המודעות לחסכון  5 כות עיתיות לעובדים, כאמור בסעיףהזכיין יבצע הדר .2.1

 במים.

 הזכיין יעדכן את הכנסת באופן מיידי על כל נזילה, שקיימת במערכות המים שבשימוש הזכיין. .2.2

 חומרים המשמשים לניקיון .3

 שאינם פוגעים בסביבה. ניקוי חומרישתמש בי הזכיין .3.1

 :בחומרי ניקוי, לרבות שימוש מופחתת ביצוע המשימה בושמאפשר הזכיין ישלב שיטות עבודה .3.2

 השריית כלים לפני שטיפה כדי להקל על ניקיונם לאחר מכן. .3.2.1

 שפשוף והורדת לכלוך מכלים כל עוד הוא טרי ולא התייבש וכל עוד הכלי חמים למגע. .3.2.2

 ההפרדת פסולת בתהליכי העבוד .4

פחיות, בקבוקים )על סוגיהם: זכוכית, רטון, נייר, הפרדת הפסולת לזרמים הבאים: קהזכיין יקפיד על  .4.1

פלסטיק וללא פיקדון(, שמן משומש וסוללות מרוקנות, במתקנים שיוקצו לשם כך על ידי הכנסת, 

 .במתקני ההסעדה השונים בכנסת

  בצבעים המתאימים לזרמי ההפרדה.הקיימים הפחים הזכיין יסמן את  .4.2

 שימוש בשקיות ניילון לאיסוף האשפה .4.3

 ובחר הזכיין להשתמש בשקיות ניילון לאיסוף האשפה ימלא אחר הדרישות הבאות:היה 
 שקיות האשפה תהינה מסוג מתכלה.  .4.3.1

השקיות תאפשרנה זיהוי תכולתן על מנת שיהיה אפשר לדעת, לאחר סגירתן, לאיזה סוג  .4.3.2

. לצורך הזיהוי ישתמש הזכיין בשקיות שקופות או במידה פסולת ממוחזרת הן שייכות

שימוש בשקיות אטומות, יהיה עליהן סימון חיצוני בהתאם לסוג הפסולת ויעשה 

 הממוחזרת.

 
 פינוי אשפה ללא שקיות ניילון .4.4

 פחיםל כיין שלא להשתמש בשקיות ניילון לאיסוף האשפה  ישתמש הזכיין במתקן היפוךהיה ובחר הז
 .לתוך מכולות האשפה לשם ריקונם )הקיים בכנסת(

 קרטוניםמחזור  .4.5
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 זר את הקרטונים ויפעל בהתאם להוראות הבאות:הזכיין ימח
ארגון כאמור בפרק  מטבחם לטרם כניסתהפשטת המוצרים מאריזות הקרטון תתבצע  .4.5.1

 .לכרך זה מתקני ההסעדהותפעול 

 במתקן לאיסוף קרטונים. שוטחו ויאספוהזכיין יוודא כי הקרטונים י .4.5.2

קרטונים לשם שינוע למחזור קרטונים יועמד בסמוך לאזור הפשטת המוצרים מההמתקן  .4.5.3

  מהיר ויעיל שלהם.

 זרמי מחזור במטבח .4.6

הזכיין יבצע מחזור לשמן הבישול באמצעות חברה ייעודית לנושא עימה יתקשר הזכיין,  .4.6.1

 השימוש למיכל ייעודי המשמש לאיסוף השמן המשומש. השמן יעבור בתום 

לת האחריות אין להשתמש במיכלי ביניים לאיסוף השמן. מובהר בזה כי על הזכיין מוט .4.6.2

 להיפטר מעודפי שמן הבישול. 

 בעמדות הקפה, יוצבו פחים לאיסוף נייר, בקבוקים ופחיות.  .4.6.3

 מחזור על ידי הסועדים .4.7

יד לרשות הסועדים מכלים לאיסוף מחוץ למזנון הבשרי המזנון החלבי וקפיטריית נגבה, הכנסת תעמ
כל כספי הפיקדונות בגין מחזור  בקבוקים אישיים מזכוכית, פחיות, פלסטיק, נייר. מובהר בזה כי

  הבקבוקים ו/או הפחיות הינו של הכנסת בלבד.
 פינוי האשפה .4.8

 הזכיין יפנה את האשפה לפי סוגיה השונים בהתאם להנחיות הכנסת. .4.8.1

כאמור  מחזורלשמן הזכיין יפנה לאזור המחזור את השמן למחזור לתוך מיכל לאיסוף  .4.8.2

 לעיל. 4.6.1בסעיף 

 הדרכה  .5

כל עובד שנקלט לעבודה במערך ההסעדה, בנושא הקיימות, ההדרכה תכלול לפחות את הזכיין ידריך  .5.1

 הנושאים הבאים: מטרות וחשיבות הנושא, הנחיות למחזור, שילוב המחזור בעבודה.

 שעות הדרכה בשנה בנושא קיימות. 2בנוסף על האמור לעיל, הזכיין יוודא כי כל עובד יעבור לפחות  .5.2

 ההדרכות לכנסת לאישור טרם ההפעלה.הזכיין יעביר את מתכונת  .5.3

 ( חודשים.6הזכיין ירענן את מתכונת ההדרכות לפחות אחת לשישה ) .5.4
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 פרק 11 – ביטחון

 כלליות והגדרות ביטחון הוראות .1

מובהר בזאת כי הביטחון בכנסת הינו מרכיב חיוני בהפעלת המשכן, ולכן הזכיין, עובדיו, ספקיו  .1.1

ים לתנאי וכללי הביטחון השוטף של משכן הכנסת והגבלות תנועה וקבלניו וכל מי מטעמם יהיו כפופ

 כפי שנקבעו ע"י משמר הכנסת.

בנוסף לאמור לעיל, יהיו הזכיין, עובדיו, ספקיו וקבלניו וכל מי מטעמם, כפופים להנחיות ביטחון  .1.2

נוספות שיינתנו ע"י משמר הכנסת, מעת לעת, והם מתחייבים לבצע הנחיות אלו ויהיו אחראיים 

 לביצועם.

 .ביטחונית" "תקלההזכיין מתחייב לדווח מיידית וללא כל דיחוי לקצין הכנסת על כל  .1.3

" משמעה: אובדן אישורי כניסה, כניסת בלתי מורשים למתחם הכנסת ביטחונית תקלהבהקשר זה "

 וכיוצ"ב אירועים שיש בהם כדי לאפשר כניסה למתחם הכנסת ללא אישור מורשה.

ספקיו וקבלניו או כל מי מטעמם, כי לא תורשה לינת עובדים בתחומי משכן , מובהר לזכיין, עובדיו .1.4

 הכנסת ורחבתו.

 " הינה קצין הכנסת, ו/או כל מי שהוסמך מטעמו.מחלקת הביטחון של הכנסתבמכרז זה " .1.5

מבלי לפגוע באמור ביתר מסמכי המכרז, דרישות הביטחון, חלות על הזכיין ועל כל הבאים מטעמו  .1.6

יין, עובדיו, קבלני המשנה שלו ומטעמו, ספקיו, עובדי הקבלן או הספק, וכל אדם אחר ובכלל זה: הזכ

מטעמם. למען הסר ספק מובהר כי, כל מקום בו צוין הזכיין במסגרת פרק זה, יחולו ההוראות גם על 

 כל האחרים המנויים מטעמו. 

 בכנסת עובדים להעסקת הנחיות .2
קים אחרים או כל אחר מטעמם, תעשה אך ורק לאחר העסקת עובדים ו/או קבלני משנה ו/או מועס .2.1

מילוי טופס שאלון אישי לעובד / מועמד לעבודה, שיסופק ע"י מחלקת הביטחון של הכנסת ובכפוף 

לאישורה של מחלקת הביטחון בכנסת. לזכיין לא תהא כל טענה בקשר לאי אישור של עובד ו/או קבלן 

 טחון של הכנסת בהקשר זה הינה סופית וממצה.משנה ו/או כל מועסק אחר, והחלטת מחלקת הבי

בכפוף לאישור קצין הכנסת, או מי שהוסמך לכך מטעמו, רשאי הזכיין להעסיק בביצוע העבודה  .2.2

 עובדים כמפורט להלן:

 .המילואיםכוחות  עםאו שנמנים  לישראל אשר שירתו שירות סדיר בצה" תושבי .2.2.1

 .המילואים כוחות עם נמנים נםואי ל"בצה סדיר שירות שירתו לא אשר ישראל תושבי .2.2.2

 במקרה כי בהקשר זה, ,מובהר  -מומחים בתחומי עבודה מסוימים אשר אינם אזרחי ישראל  .2.2.3

 הדבר אזרחי ישראל, יותנה אשר אינם עובדים של העסקתם את הכנסת קצין יאשר בו חריג

 .הזכיין חשבון על, מיוחדים ביטחון סידורי בנקיטת

עובד או את המשך העסקתו, אף אם ניתן אישור להעסקתו בעבר,  הכנסת רשאית שלא לאשר העסקת .2.3

בין קבוע ובין זמני, ולא תהא לזכיין או למי מטעמו כל טענה בשל כך, והחלטת קצין הכנסת בנושא 

 היא סופית וממצה.

הזכיין מתחייב למלא אחר כל דרישה שתינתן על ידי מחלקת הביטחון של הכנסת בדבר הרחקה  .2.4

כל אדם ו/או מועסק, וזאת מיד עם דרישה ראשונה וללא צורך במתן כל הסבר או  משטח העבודה, של

 נימוק מטעם מחלקת הביטחון של הכנסת. 

מתחייב שלא להעסיק בין במישרין ובין בעקיפין אדם ו/או מועסק אשר הורחק לפי דרישה הזכיין  .2.5

 כאמור משטח הכנסת
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ה של כל אדם במשכן הכנסת ורחבתו כפופים הזכיין מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הכניסה והשהיי .2.6

. והתקנות והכללים על 1968-להגבלות הקבועות בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח

 פיו, והזכיין מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו ימלאו בקפדנות אחר אלה.

ות בפרק זה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הזכיין למלא אחר כל הוראות הביטחון המפורט .2.7

 במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.

טרם תחילת ההפעלה, ימסור הזכיין לקצין הכנסת לאישור, רשימת עובדים לאישור בכמות מספקת  .2.8

לצורך ביצוע עבודותיו, ויוודא כי בכל זמן נתון הינו בעל כמות מספקת של עובדים מאושרים. מובהר 

ת חוץ וביטחון, משרד רוה"מ ואולם המליאה, נדרש בזה, כי כל עובד זכיין אשר בא במגע עם וועד

לעבור בדיקות ביטחוניות מקיפות יותר וסיווג ביטחוני גבוה יותר, והכל בהתאם להנחיות קצין 

  הכנסת.

 עובדים שיהיו בעלי היתרים ברמת סיווג גבוהה כאמור. 5על הזכיין לייעד לפחות 

 תוכנית העבודהפורום התיאום השבועי כאמור בפרק בנוסף, הזכיין ידווח, מידי שבוע, לנציג הכנסת ב .2.9

על העובדים המאושרים לביצוע משימות השבוע העוקב ופערים נדרשים להשלמה, במידה  ,זה לכרך

 ויש כאלו, הדיווח יכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 כמות העובדים המיועדים למשימות השונות. .2.9.1

 תפקידיהם. .2.9.2

 פריסת העובדים למשימות השונות.  .2.9.3

 ים ועובדים הממתינים לאישור להשלמת המשימות )אם יש כאלו(.פער .2.9.4

 ועבודה כניסה אישורי .2.10

 משך הזמן לקבלת אישורים .2.10.1

מובהר לזכיין כי משך הזמן הדרוש לשם בדיקה ומתן אישור העסקה עשוי להמשך פרקי הזמן 

 המנויים להלן: 

 .ימים לפחות 14 -2.2.1לגבי עובדים המנויים בסעיף  .2.10.1.1

 .ימים לפחות 30 -2.2.3 -ו 2.2.2 מנויים בסעיפיםלגבי עובדים ה .2.10.1.2

הטיפול באישור להעסקת עובדי הזכיין בכנסת ו/או עובדי הקבלנים ו/או הספקים ואנשי  .2.10.2

המקצוע מטעמו, ומתן אישורי הכניסה לעובדים שאושרו, יעשה באמצעות קצין כוח האדם של 

 מי שהוסמך על ידיו. הכנסת, ו/או תחקירים ואבטחת מידע של משמר הכנסת, ו/או 

 הליך האישור  .2.10.3

לצורך אישור ההעסקה כאמור יגיש הזכיין את רשימת העובדים שבדעתו להעסיק,  .2.10.3.1

 16לא יאוחר מ  2.2.1בין בעצמו ובין באמצעות אחר: לגבי עובדים המנויים בסעיף 

ר לא יאוח 2.2.3 -ו 2.2.2ההפעלה, לגבי עובדים המנויים בסעיף  יום לפני מועד תחילת

 ההפעלה.  ימים לפני מועד תחילת 35-מ 

 רשימת העובדים תוגש כאמור על גבי טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת. .2.10.3.2

כל עובד שפרטיו יכללו בטופס פירוט עובדים, יהא חייב לחתום על טופס "הצהרת  .2.10.3.3

ויתור" הנהוג במשמר הכנסת. מובהר בזאת, כי הכנסת לא תבדוק פרטי עובד ולא 

 ך אישור העסקתו, אלא אם חתם על " הצהרת ויתור".תחל בהלי
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי יתכנו עיכובים במתן ההחלטה לעניין אישור או  .2.10.3.4

סירוב ההעסקה לגבי כל העובדים שבדעת הקבלן להעסיק בעבודה, או לגבי חלקם, 

 לעיל.מעבר לתקופות המנויות 

עובדים חיוניים לביצוע העבודה  לפיכך, אף אם יהיה עיכוב במתן ההחלטה לגבי .2.10.3.5

באופן שלא ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם, לא יהיה 

 הזכיין או מי מטעמו, זכאים לפיצוי כל שהוא בגין העיכוב.

מובהר, כי הכנסת לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, אשר ייגרם לזכיין ו/או  .2.10.3.6

ו לכל מאן דהו אחר, בשל סירוב במתן לעובדיו, ו/או  ספקיו, ו/או לקבלניו, א

האישור הביטחוני המנויים בסעיף זה, או בשל עיכוב במתן אישור בטחוני כאמור. 

קיום חיובי הזכיין על פי ההסכם, או  -סירוב או עיכוב כאמור, לא יהווה עילה לאי 

 תביעה כלפי הכנסת מצד הזכיין או כל אדם אחר מטעמו.

העסקתו של עובד הינה של קצין הכנסת בלבד, מובהר כי ההחלטה על אישור  .2.10.3.7

ההחלטה הינה סופית וממצה ולזכיין או מי מטעמו לא תעמוד כל טענה בשל סירוב 

 –להעניק אישור לעובד. החליט קצין הכנסת שלא לאשר העסקתו של עובד כלשהו 

על הזכיין להמציא לכנסת, מייד עם קבלת ההודעה על כך, שם של עובד חלופי, על 

 טופס פירוט עובדים. גבי 

במקרה בו הכנסת לא אישרה העסקת עובד ו/או את המשך העסקתו, על הזכיין  .2.10.3.8

להמציא מיד לכנסת שם של עובד חלופי, על גבי טופס פירוט עובדים. היה והעובד 

כבר החל בעבודתו, והמשך העסקתו של הכנסת לא אושר, על הזכיין יהא להפסיק 

 ולהמציא שם של עובד חלופי כאמור. לאלתר את העסקתו של אותו עובד,

היה ובמהלך ביצוע העבודה יבקש הזכיין להעסיק עובדים נוספים, יגיש הזכיין  .2.10.3.9

לקצין כוח האדם את הפרטים הנדרשים, על גבי טופס פירוט עובדים נוסף, במועדים 

 האמורים בסעיף שלעיל, ויצרף טופס "הצהרת ויתור" לגבי כל עובד בנפרד.

 היתר את, יום מידי, מטעמו למי או הכנסת במשמר להחזיר לקצין כוח האדםהזכיין מתחייב  .2.10.4

 עת בכל או, עובד אותו של עבודתו סיום עם מיד, ההיתר ניתן שבשמו עובד כל של הכניסה

  שיידרש. כפי, אחרת

  ההסעדה למערך וציוד סחורות ניסתכ .3
 הזכיין  ספקי .3.1

, הרשימה תכלול את לפני מועד ההפעלהיום  14 -הזכיין יעביר לקצין הכנסת רשימת ספקים  .3.1.1

 רשימות הספקים ואת העובדים הקבועים שיספקו את הסחורה לכנסת.

הזכיין יעדכן את רשימת הספקים מעת לעת ויודיע לקצין הכנסת על כל הוספה / הסרה של  .3.1.2

 ספק מרשימת הספקים ו/או כל שינוי בעובדי הספקים להן אישור כניסה לכנסת.  

ת לפסול מוצר או ספק, או ליתן הוראות לזכיין או מי מטעמו, בין היתר נציג הכנסת רשאי .3.1.3

בדבר החלפת ספקים או מי מהם. פסילת ספקים תעשה בין כתוצאה ממגבלות כשרות, ביטחון 

או כל מגבלה אחרת בהתאם להחלטת הכנסת. בכל מקרה, ימלא הזכיין או מי מטעמו אחר 

 דיחוי.הוראות נציג הכנסת באופן מיידי וללא כל 
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 גישה .3.2

הזכיין ישתמש לצורך העברת סחורות למתקני ההסעדה אך ורק בדרכי הגישה הקבועות  .3.2.1

 והמסומנות.

 הזכיין יחנה כל רכב וכלי הובלה רק במקומות המיועדים לכך. .3.2.2

  הזכיין לא ישתמש בכלי רכב מנועי או לא מנועי העלולים להזיק לדרכי הגישה או לחניון. .3.2.3

אחר כל ההוראות שתעביר הכנסת, או מי מטעמה,  עובדיו, באמצעות ו/או בעצמו ימלא הזכיין .3.2.4

 מעת לעת בהקשר לגישה אל מתקני ההסעדה וסביבתם.

 כל כניסה של ציוד ומצרכי מזון למתחם הכנסת טעונה אישור של קצין הכנסת.  .3.2.5

חומרי הגלם המיועדים למטבח, יוכנסו אך ורק דרך דלת הכניסה המוסכמת ובאמצעות כלי  .3.2.6

 רשים מטעם שירות המזון במשרד הבריאות.רכב מו

 הספקים  בדיקת .3.3

 הציוד ומצרכי המזון הנכנסים לכנסת מחויבים לעבור בדיקה קפדנית הכוללת: .3.3.1

 בדיקה שמית של הנהג והספק בשער הכנסת. .3.3.1.1

 שיקוף של כל הסחורה במכונת שיקוף בחצר האחורית בכנסת. .3.3.1.2

 הרחה של הסחורה ע"י יחידת הכלבנים של הכנסת.  .3.3.1.3

ין מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון שיימסרו לו ע"י קצין הכנסת או מי מטעמו הזכי .3.3.2

 ללא כל השגות או טענות. 

מובהר בזאת כי הליך הבדיקה, השיקוף וההרחה עשוי להארך זמן ממושך ועל הזכיין להיערך  .3.3.3

 בהתאם ולהודיע לספקים מטעמו על קיומו של הליך הבדיקה.

יות מגבלה בכל הנוגע להעברת החומרים והציוד בתוך הכנסת, ככל מובהר לזכיין, כי עשויה לה .3.3.4

 שהדבר יגרום להפרעה לעבודת הכנסת.

 ומועדים  תיאום .3.4

לעיל, הזכיין יתאם מול משמר הכנסת ימים וזמני הגעת הסחורות  3.3בהתאם לאמור בסעיף  .3.4.1

ות הזכיין למטבח באופן פרטני על מנת שמשמר הכנסת יוודא כי יחידת הכלבנים תעמוד לשר

 או מי מטעמו, טרם הגעת הסחורה.

שעות  3-יבצעו תיאום הגעה פרטני כ הזכיין יוודא כי כל הספקים שמספקים סחורה לכנסת .3.4.2

טרם הגעת הסחורה לשער דקות  15-לפני הגעת הסחורה למשכן וכן יעבירו התראה נוספת כ

 משכן הכנסת.

  כדלקמן הינן הסחורות אספקת שעות .3.4.3

 07:30-09:30ות לזכיין יהיו בימים א/ב/ג/ה' בין השעות מועדי אספקת הסחור .3.4.3.1

 בשעות אלו תהא יחידת הכלבנים במקום השיקוף לצורך ביצוע הליך יעיל ומהיר. 

. על הזכיין או 14:00מעבר לשעות אלו, יהיה הכלבן זמין בקריאה מראש, עד השעה  .3.4.3.2

 ה לכלבן.מי מטעמו לתאם מראש עם משמר הכנסת הגעה על מנת לשריין זמן המתנ

יידרש תאום מראש של הזכיין או מי מטעמו עם  14:00מובהר בזאת כי מעבר לשעה  .3.4.3.3

 משרדי משמר הכנסת לקבלת שירות מיחידת הכלבנים מעבר לשעות הפעילות.
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  הסחורות אספקת ימי .3.4.4

)כגון אורז, קמח,  יבשים מצרכים –הספקת מצרכים יבשים  -ימי ראשון וחמישי .3.4.4.1

 צר ארוז ויבש(.שימורים, תבלינים וכל מו

)כגון גבינות,  טריים מוצרים –אספקת מוצרים טריים  -ימי שני שלישי ורביעי .3.4.4.2

 יוגורטים, ירקות, פירות, בשר, דגים וכיוצ"ב(.

הזכיין יבצע תאום ציפיות עם משמר הכנסת ונציג הכנסת כתנאי לקבלת אישור הפעלה לגבי  .3.4.5

דכן לגבי הספקים המאושרים נהלי אספקה ושעות האספקה ויוודא כי משמר הכנסת מעו

 להכניס סחורות למשכן.

 מידע אבטחת .4
מובהר בזאת כי המידע אודות הכנסת, תוכנית העבודה של הכנסת, עבודת הוועדות, שרטוטים של  .4.1

מערך הכנסת, כל מידע אודות נהלי אבטחת הכנסת וכל מידע שמגיע לזכיין על עבודת הכנסת הינו 

 לאיש.סודי והזכיין מתחייב לא להעבירו 

הזכיין מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, במפרטים בתכניות וברשומות אחרות הקשורות  .4.2

 בביצוע העבודה, יחזיקם בארון ו/או בארגזי מתכת נעולים שימצאו במבנה סגור ומאובטח. 

נציג הכנסת יהיה מוסמך לערוך ביקורת לגבי אבטחת המסמכים ולהורות על תיקונם ו/או שיפורים  .4.3

 הלי האבטחה.בנ

 הזכיין ידווח מיידית לכנסת על כל מסמך, מפרט, תכניות או רשימה אחרת שאבדו תוך כדי עבודתו. .4.4

הזכיין מתחייב להחזיר לכנסת את כל המסמכים, המפרטים, התוכניות והרשומות האחרות הקשורות  .4.5

 בביצוע העבודה מיד עם השלמת העבודה או בכל עת שיידרש לכך על ידי הכנסת.

ר כי תנאי לאישור עובד להעסקה בנוסף להליך האמור לעיל הינו כי כל עובד מעובדי הזכיין ו/או מובה .4.6

 2כנספח ב'ספקים ו/או הקבלן ו/ או מי מטעמו יידרש לחתום על טופס שמירת סודיות המצ"ב 

 להסכם.

יהם מובהר בזה כי במידה והזכיין, או מי מעובדיו, ידרשו לעבוד במחשבי רשת הכנסת, יחולו על .4.7

 הכללים וההגבלות שנהוגות בעובדי הכנסת, לרבות דרישה לביצוע הדרכה להכרת רשת הכנסת.

רשת מערך ההסעדה בכנסת ואפליקציית ניהול הקופות נמצאות בסביבה נפרדת מרשת הכנסת. סביבה  .4.8

 זו תהיה באחריותו הבלעדית של הזכיין לרבות כלל היבטי הסודיות ואבטחת מידע.

 חוק העונשין  .5

, בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודיות, 1977-יין מצהיר כי קרא את חוק העונשין, התשל"זהזכ .5.1

וברורה לו החובה המוטלת עליו לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליו עקב ביצוע החוזה והחובה שלא 

 למסור ידיעות ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלן. 

כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראה מהוראות החוק כמו כן מצהיר הזכיין שידוע לו,  .5.2

 .1977 -האמור, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק העונשין, התשל"ז

לכנסת הזכות להפסיק את עבודת הזכיין או כל אחד מעובדי הזכיין קבלניו ומועסקיו האחרים, בכל מקרה  .6

ונים המוסמכים מטעם הכנסת, ולזכיין לא תהיה כל של אי מילוי הוראה מהוראות פרק זה ו/או הוראות הממ

 טענה ו/או תביעה נגד הכנסת במקרה של הפסקת עבודה כאמור.
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 דיווחים  – 12פרק 

 הוראות כלליות  .1

, בהתאם להתחייבויותיו ההסעדהרועים הנוגעים לאספקת שירותי יהזכיין ידווח בדבר נושאים ו/או א .1.1

 .לועל פי הוראות כרך התפעוסכם העל פי ה

 .לנציג הכנסתיעשה  ים המתחייבים בהתאם לפרק זההדיווח .1.2

תוכנית אין באמור בהוראות פרק זה כדי לגרוע מההנחיות לזכיין במתן דיווחים למזמינה בפרק  .1.3

 , או בהסכם.העבודה

 התחייבות הזכיין להעברת הדיווחים ותדירותם .2

ועל כל נושא אחר אשר  זה ווחיםלפרק די א' נספחבהזכיין ידווח על האירועים והנושאים המפורטים  .2.1

 .מוצא הוא לנכון שיכול להשפיע על שירותיו בנוגע למערך ההסעדה

 .זהבנספח א' לפרק דיווחים על הנושאים המנויים בתדירות הנדרשת הזכיין ידווח  .2.2

 דיווח ראשוני ודיווח משלים .2.3

בו ימסרו הפרטים  אשונידיווח ר לכנסת ידווחהזכיין המחייב דיווח, אחר נושא ו/או כל  בקרות אירוע
 .דיווח משליםבהמשך ימסור הזכיין  ,הידועים לו באותה עת

 תיעוד  .2.4

יתעד הזכיין בצילום ו/או ו/או פגיעה בציוד הכנסת, אירוע הקשור לפגיעה ברכוש או /ו בכל פעילות
 בהקלטה, את האירוע המדווח ויצרף את התיעוד לדוח.

 דרישות נוספות  .3

מדיה מגנטית וישלחו לכנסת בדואר אלקטרוני בהתאם להנחיותיה ויתועדו הדיווחים כאמור יבוצעו ב .3.1

 אצל הזכיין לאורך כל תקופת ההתקשרות.

לפרק  א' נספחבתהיה רשאית, לדרוש מהזכיין דיווחים נוספים על הדרישות המפורטות  הכנסת .3.2

ונת ובכל עיתוי כפי בכל נושא, מכל סוג, ולדרוש מהזכיין להוסיף כל נתון לדיווח בכל מתכזה,  דיווחים

שתמצא לנכון, וכן לדרוש מהזכיין שינוי בתוכן הנתונים ובמתכונת הדוחות בכל עת, על בסיס הנתונים 

  .הקיים
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 נושאי, פרטי ותדירות דיווחי הזכיין –לפרק דיווחיםא'  נספח
במפורש כי למעט במקרים בהם נקבע כאמור בפרק זה, , נציג הכנסתל ידווחוהדיווחים המפורטים להלן  .1

בין בהתאם להוראות כרך הדיווח יעשה ישירות לגורם אחר ו/או לגורם נוסף בין בהתאם להוראות ההסכם, 

 ובין בהתאם להוראות כל דין.התפעול 

 זה להלן: בנספחבתדירות המפורטת  ולפחות בנושאים המפורטים, לפחותדיווחי הזכיין יהיו  .2

 

 תדירות פרטי הדיווח נושא הדיווח סמ

 יומי  כמות סועדים )לכל ארוחה( ת סועדים כמו  .1

אי אספקת מנות   .2
כנדרש על פי 

 התחייבויות הזכיין

 מיידי מסיבות שונות כמות ארוחות שלא סופקו

 רבעוני  פרטי הספק  דיווח על  ספק מזון   .3
 

ולפני כניסת כל 
 ספק מזון חדש

 אישורים ורישיונות נדרשים
 תאריך כניסתו של הספק

 חודשי שם המוצר נית דגימת מזוןתוכ  .4
 סוגי הבדיקות
 תדירות ביצוען
 הגוף הבודק

 תוצאות הדגימות

 מיידי מהי החריגה שהתגלתה  חריגות מיקרוביאליות  .5
 באיזה מזון נמצאה החריגה

 הסיבות לחריגה
 מהו ספק המזון בו נמצאה החריגה
 פרטי השלכת החריגה על הסועד

אישור טכנולוגיות   .6
 חדשניות

 

 רבעוני  מהי הטכנולוגיה
ולפני כניסת כל 
טכנולוגיה חדשה 

 למטבח

 מהות השיפור בייצור
 רישיונות והיתרים מתאימים לשימוש בטכנולוגיה

 תוכניות הבטחת איכות ובטיחות מזון
 תוצאות בדיקות איכות למוצרים המיוצרים בטכנולוגיה המוצעת

 תוצאות בדיקות חיי מדף למוצרים המיוצרים בטכנולוגיה החדשנית
תוכנית מדורגת להחדרת המוצרים החדשים, המיוצרים בטכנולוגיה 

 החדשה

 חודשי ההרכבים התזונתיים של מוצרי המזון לפי מרכיבי הארוחה ניתוח תזונתי  .7
 מוצרים חדשים שנוספו והרכבם התזונתי

 התזונתי שנעשו במוצרים קיימיםשינויים בהרכב 

אירועים כנסים   .8
 וטקסים

 שבועי פרטי האירוע
 מספר המשתתפים

 שירותי ההסעדה שניתנו באירוע
 חודשי מספר מנות כיבוד שהוגשו באירועים וכנסים לפי סוג המנה שהוגשה

 רבעוני סיכום נתונים תקופתיים של מספר האירועים, הכנסים 

 רבעוני התפריטים החדשים המוצעים יטיםבנק תפר  .9
 נתוני הבדיקות התזונתיות

 אישורים נדרשים למזון בתפריט
 מרכיבי המוצרים במזון התפריט המוצע

תפעול מטבח וחדרי   .10
 האוכל

 חודשי תאור בדיקת הליכי עבודה במטבח
 תהליכי אחסון חומרי גלם

 כייןזההופעה והיגיינת כוח אדם כשלים ב

 חודשי ניתוח סקר שביעות רצון מדידת שביעות רצון  .11
 ממצאים חריגים לרבות הנסיבות לממצא והדרכים למניעת הישנותו

 סיום טיפול לתיקון ממצא סקר שביעות רצון
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 רבעוני דגם הציוד אותו ירצה הזכיין להפעיל ציוד ומיכון  .12
 אישורים נדרשים להפעלתו

של  ביקורת רפואית  .13
 העובדים

 חודשי תאריך הבדיקה
 פרטי הבודק
 סוג הבדיקה

 ממצאי הבדיקה
 פעולות שננקטו לתיקון ליקויים ככל שנמצאו

 פעולות שננקטו למניעת הישנות ליקויים בעתיד

 מצבים חריגים  .14
 )תברואה(

 מיידי האם היו נפגעים 
 מספר  ופרטי הנפגעים

 הטיפול שנעשה
 יומי ממצאי בדיקת נסיבות האירוע

 פירוט הפעולות שננקטו

ממצאי הביקורות   .15
 התקופתיות

 חצי שנתי הרשויות המוסמכות שבדקו את התקנים
 ממצאי הסיקורים התקופתיים של גופי ההתעדה

 ליקויים שהתגלו 
 הפעולות הדרושות לתיקון הליקויים

 משך זמן תיקון הליקויים

חשד לפגם בטיחותי   .16
 במוצרי מזון

 מיידי באיזה מוצרים נמצא חשד לפגם
 מהו מקורם של מוצרים אלו

 מהי הסיבה לפגם
 פעולות שננקטו כדי למנוע שימוש במוצרים

 פעולות שננקטו למנוע הישנות פגם כזה בעתיד
 

ל ביקורת לאחר כ הכנסתהתיקונים הנדרשים בעקבות ביקורת  דוחות הביקורת  .17
 הפעולות שננקטו לתיקון של הכנסת

 לוח זמני התיקון 

בהתאם לתדירות   פרק אחזקה וציודכל הפעולות הנדרשות במסגרת  פעולות אחזקה  .18
הפעולות הנדרשת 

כמפורט בפרק 
 אחזקה וציוד.

קרות אירועים, תקלות,   .19
 קלקולים או נזקים

 דימיי  .נזקהקלקול או התקלה/ המהו האירוע/ 

 הסיבה לאירוע/ תקלה/ קלקול או נזק )במזיד או בשוגג(

 תוכנית העבודה בכנסת השפעה על 
 בכנסת השפעה על התפעול והאחזקה 

 התוצאות הצפויות בקשר עם האירוע/ תקלה/ קלקול או נזק
 הצעדים שנקט ו/או בכוונתו לנקוט נוכח נסיבות אלה

 אירוע/ תקלה/ קלקול או נזקביצוע הטיפול  וסיום ה

קבלת הודעה על תיקון   .20
ו/או ביצוע  קלותת

 טיפול כנדרש בפרק 
אחזקה וציוד לכרך 

 התפעול

 חודשי שם מקבל ההודעה
 שעת קבלת ההודעה

 הגורם המקצועי אליו יועדה
 פרטי הפונה: שם, טלפון

 סוג העבודה
 סוג התקלה

 מס' הציוד שתוקן
 שמות העובדים  שתיקנו את התקלה והימים והשעות בהם עבדו.

 חלקי החילוף והחומרים שהושקעו בעבודה

 שבועית כנדרש בפרק ניקיון לכרך זה פעולות ניקיון  .21
 חודשית 

 חצי שנתית
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 מרכז מכר לממכר מזכרות – 13פרק 
 
בעמדת מזכרות שתוצב במהלך כל שעת הפעילות הזכיין יקים ויפעיל מרכז מכר למכירת מזכרות בכנסת,  .1

עד  8:00ובהתאם להוראות המפורטות להלן. במהלך תקופת המושב בימים ראשון עד חמישי בין השעות 

, יופעל מרכז המכר בקפיטריה באגף נגבה ולאחר סגירת הקפיטריה יופעל מרכז המכר בקפיטריה 15:00

מובהר, כי הכנסת  ר בקפיטריה החלבית באופן קבוע.חלבית. בתקופת פגרת הכנסת, יופעל מרכז המכה

 רשאית להורות לספק למכור מזכרות גם במזנונים נוספים.

הכנסת תנחה את הזכיין בדבר כמויות ומלאי המזכרות אשר אותו הוא נדרש להחזיק לשם מכירת המזכרות  .2

 בכנסת כמפורט להלן.

 לן:זכיין ימכור במרכז המכר לפחות את הפריטים כמפורט להה .3

 מוצרי צריכה בעלי סמלי זיהוי של הכנסת, ולפחות את הפריטים הבאים: .3.1

 .עט מעוטר בלוגו של הכנסת .3.1.1

 .סיכה מעוטרת בלוגו הכנסת .3.1.2

-, ו4GB( מעוטר בלוגו של הכנסת, בנפחים שונים )בנפח של Disk On Keyדיסק און קי ) .3.1.3

8GB ). 

 .כובע מעוטר בסמל הכנסת במידות שונות .3.1.4

 .נסת במידות שונותחולצות עם סמל של הכ .3.1.5

 .מחזיק מפתחות עם סמל של הכנסת .3.1.6

 עניבות עם סמל של הכנסת. .3.1.7

 חפתים עם סמל של הכנסת. .3.1.8

 סיכות לעניבות עם סמל של הכנסת. .3.1.9

 שעונים עם סמל של הכנסת. .3.1.10

הזכיין רשאי למכור פריטים נוספים, בכפוף לאישור הכנסת, כגון ספרים, כתבי עת, חוברות, עיתונים,  .3.2

שלא יכללו תוכן שעלול לגרום לפגיעה בצביון ובמעמד הכנסת  מדיה אחר, ובלבד סרטים וכל אמצעי

 .)כגון ספרות  פורנוגרפית( ו/או בעלי תוכן הפוגע במדינת ישראל בכלל ובכנסת בפרט

 הזכיין רשאי למכור מוצרים בעמדות מכירה אחרות ובלבד שיקבל לכך אישור מהכנסת טרם המכירה. .3.3

  רועיםהפעלת דוכן מכר נייד באי .4

לבקשת הכנסת הזכיין יפעיל דוכן מכר נייד לממכר מזכרות באירועים שונים כגון אירועים רבי משתתפים. 

 במקרה זה, יפעל הזכיין כדלקמן:

 שעות מראש על שילוב דוכן מכר באירועים. 24הכנסת תודיע לזכיין  .4.1

 ע.הזכיין יעצב ויכין את הדוכן לדוכן המכר בהתאמה לעיצוב הכללי של האירו .4.2

הזכיין יפעיל את דוכן המכר בדוכן נייד, בהתאם להוראות כרך התפעול בכל הקשור לכוח האדם, קוד  .4.3

 לבוש ומשמעת.

לדוכן,  ₪ 400עבור כל אירוע בו נדרש הפעלה של דוכן מכר נייד יהיה הזכיין זכאי לתשלום בסך  .4.4

 לאירוע. 

 אישור ואיכות המוצרים .5

 המתאימים למעמד הכנסת ושאושרו לכך על ידי הכנסת.  הזכיין ימכור רק מוצרים באיכות מעולה, .5.1
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טרם קבלת אישור ההפעלה, יעביר הזכיין לאישור הכנסת את רשימת הפריטים המיועדים למכירה,  .5.2

 לרבות מפרטי רכש, הכוללים מאפיינים מדוייקים של המוצרים. 

 יום מקבלת הרשימה. 14יחידת הפיקוח תעביר לזכיין את הערותיה תוך  .5.3

ההפעלה, הזכיין יעביר לאישור הכנסת כל מוצר נוסף, שברצונו למכור בעמדת מכר מזכרות,  בתקופת .5.4

 לרבות מפרטים ותכונות המוצר, וזאת טרם רכישתו.

יום מקבלת הפרטים אודות  14יחידת הפיקוח תעביר לזכיין את הערותיה או אישורה לכל מוצר  .5.5

 המוצר.

, וכי כל מכירה של מוצר שלא אושר על ידי הכנסת לא ירכוש למכירה מוצרמובהר בזאת כי הזכיין  .5.6

 בעמדת המכר כפופה לאישור הכנסת. 

 מחיר ורכישת המוצרים  .6

ממחיר   25%הזכיין ימכור את המוצרים במחיר סביר, ובכל מקרה לא יימכר מוצר במחיר הגבוה ב  .6.1

 רכישת אותו מוצר.

 תשלום באמצעות כרטיסי אשראי .6.2

ר רכישותיהם במרכז המכר גם באמצעות כל כרטיסי האשראי הזכיין יאפשר למבקרים לשלם עבו

  בשוק כרטיסי האשראי הישראלי וללא הגבלת סכום מינימאלי של הרכישה.

 זכיין יפרסם את מחיר המוצרים, במקום בולט בסמוך למרכז המכר.ה .7

 הזכיין ידאג לכך שבכל עת תישמר רמת מלאי של המוצרים כך שלא ייווצר מחסור בפריט כלשהו. .8

 מרכז המכר לממכר מזכרות -זמני פעילות  .9

, במקביל 14:00בבוקר ועד השעה  09:00ה החל מהשעה  -הזכיין יפעיל את מרכז המכר לפחות בימים א 

 . ממתקני ההסעדהארגון ותפעול לשעות הפתיחה של קפיטריית נגבה, והכל כמפורט בפרק 

 תקופת הזיכיון למרכז מכר לממכר מזכרות  .10

( חודשים מקבלת אישור 12ת מרכז המכר לממכר המזכרות לפחות שניים עשר )הזכיין יפעיל א .10.1

 ההפעלה.

הכנסת תודיע לזכיין על הארכה או הפסקת הזיכיון להפעלת מרכז המכר לממכר מזכרות, לפחות  .10.2

 יום( טרם סיום התקופה כאמור. 60חודשיים )

וש הכנסת את מלאי המזכרות היה והודיעה הכנסת על הפסקת הזיכיון לממכר המזכרות לזכיין, תרכ .10.3

 שנותרו לזכיין, במחיר הרכישה בלבד )כנגד הצגת אסמכאות לרכישת המוצרים(.


