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( מזמינה בזה הצעות לניהול  "המועצה")להלן:  ו/או קרן בני שמעון מטעמה    המועצה האזורית בני שמעון
אותם ניתן לקבל  והפעלה של קפיטריה בבית הספר "מבואות הנגב" שבקיבוץ שובל כמפורט במסמכי המכרז  

 ₪11/02/2021 שבכל מקרה לא יוחזרו במשרדי המועצה בשעות העבודה החל מיום  500בסכום של 

בכתובת    כמו המועצה  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  "  www.bns.org.ilכן,  הכותרת  שקיפות  תחת 
 "מכרזים"  -" ושיתוף ציבור

לבין    ועצההתמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המ מתן השירותים,  אופן ביצוע העבודות,  
 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.  הזוכה

מסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת  בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים ב
 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז.

לא  את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית )
בתיבת המכרזים במועצה. הצעה    12:00בשעה        07/03/2021   ליום בדואר( במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד 

 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. 

את   יקרא  המכרזהמציע  מסמכי  את  כל  יבדוק  בדיקה  ,  הטעון  לו  כל  הנראים  אחרים  באמצעים  וינקוט 
 ות. המכרז, ומפרטי העבודכנחוצים כדי לחקור את תנאי 

מבואות הנגב שבקיבוץ שובל.   נפגשים בשער ביה"ס    12:00  בשעה 17/02/2021   מפגש מציעים יתקיים ביום
  חובה המציעים במפגש ההשתתפות

עד    21/02/2021  עד ליום    , בכתובת המייל  אליזבט בנניגב'  והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות ל   לשאלות
 elizabet@bns.org.il 15:00השעה 

  

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים  
 . והכללים שבמסמכי המכרז

 

 ,בברכה

 ניר זמיר 

 ראש המועצה האזורית בני שמעון

 

 

 

http://www.bns.org.il/


 
 

 קרן בני שמעון  -המועצה האזורית בני שמעון
 5ח//2021מכרז פומבי מס' 

 "מבואות הנגב"  בקמפוסניהול והפעלת קפיטריה 
 
 

 49מתוך  2עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________   
 

 

 הודעה ותנאי המכרז 

 

  הספר ביתבשער   נפגשים, 12:00בשעה    17/02/2021 בתאריך–משתתפים חובה  מפגשמועד 

 .שובל שבקיבוץ" הנגב"מבואות 
 

 .  07/03/2021בתאריך  איום  -הצעות ומועד פתיחת ההצעות ההמועד האחרון להגשת 

 

 כללי:  .1

מעוניינת  "המועצה"(    -)להלן   ו/או קרן בני שמעון מטעמה  המועצה האזורית בני שמעון 1.1
קפיטריה   והפעלת  לניהול  הצעות  שובל    בקמפוסלקבל  שבקיבוץ  הנגב"  "מבואות 

" הספר"ו/או    " הקפיטריה)להלן:  פי   -בהתאמה(  "קמפוס"ו/או    "בית  על  הכול 
)להלן:   שנים)חמש(    5הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לתקופה של  

הזיכיון"ו/או    " התקשרותתקופת ה" וכן  "תקופת  בנות  שלוש  (  הארכה    12תקופות 
 חודשים כל אחת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. עשר(  ם)שני

הזוכה 1.2 ע"י  להפעלת הקפיטריה  והכל   תנאי מקדים  הינו שיפוץ מבנה הקפיטריה, 
   למכרז. א'כמפורט בנספח 

ההתקשרות  1.3 וחוזה  המכרז  תנאי  פי  על  יהיו  במכרז  הזוכה  עם  ההתקשרות   תנאי 
 ההסכם ייחתם מול קרן בני שמעון )ע"ר(.  .כמפורט בנספח ד' למכרז

על המציע לעיין בכל מסמכי המכרז בטרם הגשת הצעתו ולבדוק כל פרט נחוץ לשם   1.4
 הגשת ההצעה. 

כל פרטי המכרז,   1.5 ובדק את  כי הוא ראה  בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע 
 לרבות את נספחיו, וכי הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים במכרז. 

 : עיקרי ההתקשרות .2

והפעלת 2.1 ניהול  הם  במכרז  הנדרשים  שיפוץ  ,  הקפיטריה  השירותים  לאחר  וזאת 
הקפיטריה יחו ,  מבנה  הזוכה,  אשר  על  במסמכי  ל  המופיעות  לדרישות  בהתאם 

 המכרז.

כי    למען 2.2 על הקפיטריה להיות בעלת  טרם הפעלת הקפיטריה,  הסר ספק מובהר 
כמו כן מובהר כי תקופת    ך.  רישיון עסק ולעמוד בכל התנאים הנדרשים לצורך כ

 שיפוץ הקפיטריה הינה חלק מתקופת ההתקשרות. 

חודשים, עם    60להפעלת הקפיטריה למשך  המציע שהצעתו תזכה יזכה בזיכיון   2.3
כל אחת,    חודשים  12אפשרות להארכת תקופת הזיכיון בשלוש תקופות נוספות של  

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

באחריות המציע שהצעתו תזכה, לצייד את הקפיטריה בכל הציוד הנדרש לצורך   2.4
 הפעלתה.  

 המציע שהצעתו תזכה יחויב בתשלומי חובה עירוניים הקשורים בקפיטריה.   2.5
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הקפיטריה    על 2.6 הפעלת  לצורך  הבריאות  משרד  תנאי  בכל  לעמוד    ויגיש המציע 
   ' למכרז. גיתצהיר על כך כמפורט בנספח 

בשעות    לפחות  עובדים  בשני  הקפיטריה  את  לאייש  תזכה  שהצעתו  המציע  באחריות 2.7
פעילות ביה"ס, ובעובד אחד בשעות אחה"צ למסגרות הנוספות הפועלות בשטח  

במסגרת ניקוד האיכות )כל עובד    הקמפוס, כל עובד נוסף יזכה בניקוד גבוה יותר
 . נקודות האיכות(  30נקודות מתוך  3-ב נוסף ייזכה 

שהיא    המועצה  2.8 הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבוע  מתחייבת  אינה 
רשאית המועצה להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן  כזוכה, כן  

המועצה  הצעה  רשאית  מכל  חלקים  לבחור  או  בשלמותה  הצעה  לבחור  .  שלא 
קבל הצעה כאמור, לא תהא למציע כל דרישה  מובהר בזאת מפורשות, שאם לא תת

 .  המכרז, עקב אי קיבול ההצעה או ביטול מועצהמה -כספית ו/או אחרת   -

המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה או   2.9
של   פרט שהוא  כל  כלפי  או  כלפי המחירים  הסתייגות שהיא  כל  הצעה המכילה 

כן תהיה המועצה  מסמכי המכרז או שלא ת  ידי המציע.  על  כנדרש  היה חתומה 
 מהאומדן שיוגש במכרז.  30%-רשאית לפסול הצעה גבוהה או נמוכה ביותר מ 

תהא   2.10 לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  לדון  המועצה  בלי  שלא  או    בהצעהרשאית 
מועצה  יתה להוליך שולל את הילפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שכוונתו ה

או שהצעתו   הוגנים,  בלתי  ידי תכסיסים  על  או  שנעשו במתכוון  שגיאות  ידי  על 
או על הנחות בלתי נכונות או אם     המכרזמבוססת על הבנה מוטעית של נושא  

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 

כות שלא להתקשר עם מציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה  למועצה שמורה הז 2.11
במכרז וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו) ובדגש על אמינותו, כושרו המקצועי  
וניסיון העבר של המועצה בהתקשרויות קודמות עם המציע(. במצב שכזה שמורה  
למעוצה האפשרות להתקשר עם המציע בעל ההצעה השנייה בטיבה לאחר ההצעה  

 הזוכה. 

לדרוש  רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    המועצה  2.12
גם   המלא  רצונה  לשביעות  נוספות  הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים 
שיקוליה   במסגרת  והצעתו  המציע  את  לבחון  מנת  על  המכרזים  פתיחת  לאחר 

ניכויים ודו"חות  מע"מ  דו"חות,  מאזנים,  לרבות  נכאמור,  אישורים  על  ,  וספים 
והמציע   היחידה,  מחירי  וניתוח  הסברים  נוספות,  והמלצות  הזמנות  או  עבודות 
יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו למועצה ו/או לוועדת המכרזים  

 או למומחה מטעמם. 

המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם   2.13
כות זו של המועצה כדי לחייב את המועצה לנהל  מען הסר ספק, אין בסמללדין.  

במסמכי   מהאמור  שהיא  דרך  בכל  להסתייג  למציע  לאפשר  כדי  כאמור,  מו"מ 
 המכרז  או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו. 
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 נתונים כלליים אודות בית הספר:  .3

מכיל   3.1 הנגב  מבואות  ניסויי  קמפוס  הספר  וחט"ע(    6בית  )חט"ב  בבעלות  שנתי 
הפועל מס'  מרכז חברתי  , בית ספר לחינוך מיוחד המצוי בתהליכי בניה,  המועצה

ימים בשבוע בשעות אחה"צ והערב, מרכז לקשיש המקיים חוגים ומפגשים בבוקר  
אחה"צ   המועצה  לחוגי  המשמשים  ומבנה  ספורט  אולם  מבוגרת,  לאוכלוסייה 

 . והערב ומרכז צעירים

הספר  ילמדוא  "תשפ בשנה"ל   3.2 בין  למידים.  ת  1200-כ  בבית  הינם  הלימוד  שעות 
תש"פ(  08:30-15:30 לשנה"ל  בהתאם    .  )נכון  להשתנות  עשויות  הלימוד  שעות 

 . להנחיית המועצה 

של   3.3 מסוים  למספר  מתחייבים  לא  המועצה  ו/או  הספר  בית  כי  בזאת  מובהר 
צב  תלמידים, בין אם במסגרת בית הספר ובין אם במסגרות המשלימות וכי המ

 ויכול להשתנות משנה לשנה.  תש"פהמתואר לעיל הוא נכון לשנה"ל 

 ם :  השירותים הנדרשי .4

 

 :  הקפיטריה שיפוץ מבנה 4.1

מהאמור   4.1.1 יפחת  שלא  לקפיטריה  מקיף  שיפוץ  לבצע  יידרש  במכרז  הזוכה 
א'  בנספח  האמור  השיפוץ")להלן:    במפרט  נדרשים  .  ("עבודות  המציעים 

הצהרה   על  המוצע  לחתום  א)בנוסח  לבצע  (,  1בנספח  מתחייבים  הם  לפיה 
   השיפוץ כאמור.

החתימה על הסכם  מועדים לתחילת עבודת השיפוץ יסוכמו עם הזוכה עם  ה 4.1.2
תוך  המכרז.   ייעשה  עבודות השיפוץ  מיום תחילת    30סיום  קלנדריים  ימים 

   בתוך תקופת ההתקשרות. כאמור לעיל, תקופת השיפוץ תהיה העבודות.  

ובלבד שיה 4.1.3 ע"י קבלן בהתאם לבחירתו של הזוכה,  ייעשה    יה ביצוע השיפוץ 
 קבלן שיפוץ רשום אשר יאושר ע"י המועצה.  

   יפקח  מהנדס מטעם המועצה. פרויקט שיפוץ מבנה הקפיטריה  על  4.1.4

רכישות אשר יבוצעו במסגרת השיפוץ יאושרו על ידי מנהל קמפוס "מבואות   4.1.5
 הנגב".  

 

 הפעלת הקפיטריה:   4.2

השירותים   4.2.1 מתן  את  הכוללת  מפורטת  הצעה  להגיש  נדרשים  המציעים 
כמפורט   ב'הנדרשים  זה    בנספח  המועצה    (."השירותים")להלן:  למכרז 

שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה שלא תכלול את כל השירותים  
 המפורטים.  
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 ' למכרז. בבקפיטריה ימכרו כל סוגי המצרכים כמפורט בנספח  4.2.2

המציע יהיה רשאי למכור בקפיטריה מוצרי מזון ומשקאות נוספים על האמור   4.2.3
בכפוף  ב בנספח   ולתזונה  לחוק',  המזון  איכות  על  במוסדות    לפיקוח  נכונה 

של משרד החינוך או כל    2.2-90וכן חוזר מנכ"ל מספר    2014  - חינוך, תשע"ד
אחר רלוונטי  שהתקבל    חוזר  ובלבד  בנושא,  הספר  שיפורסם  מבית  אישור 

 למכירת מוצרים אלה. 

 כל המוצרים שימכרו בקפיטריה יהיו בעלי תעודת כשרות. 4.2.4

בכלים רב פעמיים.    הקפיטריה תפעל בשיטת השירות העצמי. ההגשה תהיה 4.2.5
 תשמר ההפרדה בין כלי ההגשה החלביים לבין כלי ההגשה הבשריים.

בסעיף   4.3 לאמור  לצורכי    2.3בהתאם  המבנה  להתאמת  לדאוג  המציע  על  לעיל, 
  , הנדרשים וההיתרים שיונותיהר  לקבלת לדאוג בין השאר יהיה עליו   -הקפיטריה  

 ולציודה של הקפיטריה בכל הציוד הנדרש לצורך הפעלתה.

. as is  במצבם(,  "הציוד")להלן:    בקפיטריה  הקיים  ציודיקבל לשימושו    המציע 4.4
תצורף    רשימת בית הספר    הזוכהלחוזה.    ג'  כנספחהציוד  של  הציוד  את  יחזיר 

 בתום תקופת ההתקשרות במצב תקין.  

הפעלת   4.5 לצורך  נוסף  ציוד  ויידרש  על  ככל  לספקו  המציע  על  יהיה  הקפיטריה, 
    . חשבונו ובאחריותו

  :ביטוח .5

לחוזה, וכן באישור קיום הביטוחים   14היקפי הביטוחים לא יפחתו מהאמור בסעיף   5.1

 למכרז.   'יכנספח ף המצור

 הנחיות: .6

 כתב ההצעה.   -'הבנספח על המציע למלא בדיו את הטעון השלמה  6.1

  את ,  למכרז'  ה  בנספח  המופיע,  שימכרו  המוצרים  במפרט  בדיו   למלא  המציע  על 6.1.1
 . בקפיטריה  שימכרו המוצרים תמורת לגבות מבקש שהוא  המחירים

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים אריתמטיים בהצעת מחיר שבה   6.1.2
 יופיעו טעויות חשבוניות. 

 מקום בו לא יופיע מחיר בהצעת המחיר, ייחשב הדבר כמחיר אפס.  6.1.3

 לעיל על המציע למלא את שאר נספחי המכרז הטעונים השלמה.   בנוסף לאמור  6.2

כל  גיש למועצה אתהחוזה, ולה ה והצעה עמוד( על כתב  כלעל המציע לחתום )בתחתית   6.3
לעיל   כאמור  החתומים  המציעהמסמכים  של  זיהוי  סימן  ללא  חתומה  על   .במעטפה 

 החתימה להיות תקפה ומחייבת על פי כל דין. 

דבר מהכתוב  6.4 המציע  ימחק  או  יוסיף  ישנה,  לא  כנ"ל,  וחתימה  למילוי הפרטים  פרט 
 במסמכים. 
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תוגש  כ 6.5 הצעה  רשומה  למועצה  ל  תהיה  גביה  שעל  וחתומה  סגורה  במעטפה 
 " 5ח//2021מכרז מס':כתובת המועצה בצרוף המילים "

 ערבויות:  .7
לפקודת המועצה  וערוכה  בלתי מותנית  אוטונומית,  ערבות בנקאית    המציע להצעתו יצרף   7.1

או שיק  שיהיה מקובל על המועצה,  או בנוסח דומה לו    מכרזל  1'חכנספח    בנוסח המצורף

על הערבות הבנקאית להיות    .ש"ח  5,000לפחות   בסך של  בנקאי ערוך לפקודת המועצה  

למציע    ווחזרו/או השיק הבנקאי י בנקאית  הערבות  ה  .07/06/2021   ליוםלפחות עד  בתוקף  

ו  הצעתואם   ו/או    יפרעוו/או    יחולטותדחה  בתנאים  יעמוד  לא  המציע  אם  המועצה  ע"י 

 . בהתחייבויותיו

במידה ויזכה במכרז, על המציע למסור למועצה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית,   7.2

המצורף   בנוסח  המועצה  לטובת  כלל    2'חכנספח  ערוכה  ביצוע  הבטחת  לשם  למכרז 

של    בסכום  אלו,  וחוזה  מכרז  לפי  הביצוע"  -להלן)₪    10,000התחייבויותיו  (,  "ערבות 

 ,קופת הזיכיון, וככל שתקופת הזיכיון תוארךימים מתום ת  90שתעמוד בתוקף עד תום  

 ימים מסיום ההתקשרות.  90יוארך בהתאם תוקף הערבות כך שיהיה בתוקף עד תום  

 תנאי סף:  .8
 

 רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה בעצמו על כל הדרישות והתנאים המצטברים הבאים:  

מפקיד שומה על ניהול ספרי מס המציע רשום כעוסק מורשה לצרכי מע"מ וברשותו אישור   8.1

 הכנסה בחוק. 

 בית עסק. קפיטריה כיש בידי המציע כדי לעמוד בתנאי כל דין המחייב הפעלת   8.2

המציע יגיש תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בהתאם לנוסח   8.3
 למכרז.  ו'כנספח המצורף 

עלת בית אוכל )מסעדה ו/או מזנון  והפ בניהול    לפחותשלוש שנים  המציע הוא בעל ניסיון של   8.4
לתמיכה בדרישה זו על המציע לצרף רשימה של כל הגופים להם    וכיו"ב(  קפיטריהו/או  

 'טכנספח בהתאם לנוסח המצורף  2017-2019בשנים  בית אוכל סיפק שירותים של ניהול 
 במכרז   המציע  של  שיהיה  צריך  הניסיון  תאגיד  הינו  שהמציע  ככל מובהר בזאת כי  למכרז.  

 .בתאגיד תפקידים  בעלי של ולא

 . להלן  10  בסעיף  כאמור,  ההצעות  הערכת  לצורך  גם  ישמשו  הפעילות  והיקף  הגופים  רשימת 8.5

לשנה.    200,000שלא יפחת מ   (2017-2019)   למציע מחזור כספי בשלוש השנים האחרונות 8.6
לתמיכה בדרישה זו על המציע לצרף להצעתו תצהיר מאומת ואישור רואה חשבון המאשר 

   למכרז. 'ז כנספח נתונים אלה בהתאם לנוסח המצורף 
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 להלן.   11שיערך כאמור בסעיף  במפגש מציעיםהמציע השתתף  8.7

 לעיל.  7כנדרש בסעיף ו/או שיק בנקאי המציע צירף ערבות בנקאית   8.8

 למכרז.   'יבנספח  כנדרש  יםמתחייב לערוך ביטוח המציע  8.9

 למכרז.  'יאכנספח המציע חתם על הוראות ממונה הבטיחות של המועצה בנוסח המופיע  8.10

 למכרז.  יב'בנספח היעדר קירבה בנוסח המופיע הצהרת המציע חתם על   8.11

 

 להצעתו יצרף המציע גם את האישורים והמסמכים שלהלן: .9

 . תעודת רישום של התאגיד המציע  -במידה והמציע הינו תאגיד 9.1

מורשי החתימה    אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר - במידה והמציע הינו תאגיד 9.2
 . מטעם התאגיד

 רכי מע"מ.ולצאישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה   9.3

 . עסקאות עם גופים ציבורייםאישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק  9.4

 אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור. 9.5
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 :הבאים בקריטריונים תסתייע   המועצה,  ההצעות הערכת לצורך :ההצעות הערכת אופן .10

 משקל איכות  קריטריון 

כל   1 למצרכים שיימכרו לקהל  סך  המחירים המוצעים 
 בקפטריה 

40% 

 מחיר ההצעה הנמוכה ביותר   אופן החישוב 

 )ציון הפרק(   40*      ----------------------------

 הצעת מחיר המציע  

 

 20% כמות שעות שהמציע מתחייב להפעיל את הקפיטריה  2

 כמות שעות המציע   אופן החישוב 

 )ציון הפרק(   20*      ----------------------------

   ביותר  הגבוהה  השעות  כמות 

 

המציע  3 פעילות  להם    -היקף  הגופים  לכמות  בהתאם 
 למכרז  8.5העניק שירותים כאמור בסעיף 

10% 

 כמות הגופים של המציע  אופן החישוב 

 )ציון הפרק(   10*      ----------------------------

 הגופים הגבוהה ביותר כמות 

 

על פי בדיקת צוות מקצועי    - איכות והתרשמות כללית 4
יבדוק,   הצוות  המועצה.  השארמטעם  את  בין   ,

, איכות  הקמפוסהפרמטרים הבאים: התאמה לצורכי  
איכות   שימכרו,  מידת  המצרכים  המוצרים  שיסופקו, 

וקיימים, קודמים  לקוחות  של  הרצון  גישה    שביעות 
כמות עובדים )כל עובד    זונה בריאה,חינוכית וגישה לת

והכל על  נקודות(    3-זכה בי נוסף על דרישת המינימום י
 פי שיקול דעתו הבלעדי של הצוות המקצועי. 

30% 

על    -איכות והתרשמות כללית מאופן שיפוץ הקפיטריה 5
פי בדיקת צוות מקצועי מטעם המועצה. הצוות יבדוק  

הבאים:   הפרמטרים  את  היתר  המציע  בין  תוכנית 
לשיפוץ הקפיטריה, גישה לאופן ביצוע השיפוץ, איכות  

   הפריטים שירכשו וכיוצב'

10% 

 

  -שיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה כאמור
 מסור באופן בלעדי לוועדת המכרזים.
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 מפגש מציעים: .11

נפגשים בשער בית הספר מבואות       :0012   שעה  ב    17/02/2021ך     בתארי    רביעי     ביום 11.1

 הנגב בקיבוץ שובל. 

התאמות, ספקות  - במסגרת המפגש יתאפשר למשתתפים להעלות שאלות, סתירות, אי
 וכיו"ב וכן לקבל מנציגי המועצה הבהרות ומענה לשאלות בנושאי המכרז. 

לפסו 11.2 רשאית  המועצה  חובה.  היא  המציעים  במפגש  הסף  ההשתתפות  על  ל 
 .הצעה שתוגש על ידי מציע שלא היה נוכח במפגש המציעים

ימים מקבלת הודעת המועצה  )שבעה(    7המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על החוזה וזאת תוך   .12
 כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה. 

כל האמור לעיל על תוקף    זה. תן תוקף לכל שאר מסמכי החויחתימת שני הצדדים על החוזה ת .13
החוזה. חתימת  על  גם  יחול  המציע,  המועצה    חתימת  תהיה  החוזה  על  יחתום  לא  המציע  אם 

ביצוע העבודות ו/או אספקת הטובין ו/או  רשאית )בנוסף לחילוט הערבות הבנקאית( למסור את  
 למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.   השירות

ייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא, ושמורה המועצה לא מתח .14
 לה הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

 . 30%- המועצה רשאית לפסול הצעה הגבוהה או נמוכה מהאומדן במכרז, ביותר מ .15

סיב .16 מכל  המכרז  את  לבטל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  בוטל  המועצה  שבו  ובמקרה  שהיא,  ה 
המכרז כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה,  
 דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב. 

ההצעה    המציע  על .17 את  ליום   במסירהלהגיש  עד  העבודה  בשעות  המועצה  במשרדי    ידנית 
 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.  12:00  שעה 07/03/2021

, ודמי יחולו על המציע  במידה ויחולו,  דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, .18
 רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו.

  

 ,בברכה

 ניר זמיר 

 המועצה האזורית בני שמעוןראש 
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מפרט שיפוץ   -נספח א'
   המבנה
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   הצהרת המציע -'1נספח א
 
 הצהרת המציע לקיום עבודות שיפוץ במבנה הקפיטריה       

 
 לכבוד 

 בני שמעון  האזוריתהמועצה  
 צומת בית קמה 

 85320ד.נ. הנגב 
 

 א.ג.נ.,
 

 שיפוץ מבנה קפיטריה בקמפוס מבואות הנגב    - 5/ח/ 2021מכרז הנדון: 
 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל תנאי המכרז ומסמכיו, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן: 
 

( על זכיית הזוכה במכרז , אנו  "המועצה"עם מתן הודעה מאת המועצה האזורית בני שמעון )להלן:   .1

 פיטריה כמפורט בנספח א' למכרז.  מתחייבים לבצע שיפוץ מקיף במבנה הק

עם   .2 המועצה  עם  שיסוכמו  כפי  וסיומה,  השיפוץ  עבודת  לתחילת  במועדים  לעמוד  מתחייבים  אנו 

 החתימה על ההסכם.  

 אנו מתחייבים כי ביצוע השיפוץ ייעשה ע"י קבלן רשום אשר יאושר ע"י המועצה.   .3

 המועצה.  הקפיטריה יהיה בפיקוח מהנדס מטעם נה במכי שיפוץ  ידוע לנו  .4

אנו מתחייבים כי רכישות אשר יבוצעו במסגרת שיפוץ מבנה הקפיטריה יהיו בתיאום מלא עם מנהל   .5

 קמפוס מבואות הנגב.  

הבאנו בחשבון את כל הגורמים היכולים להשפיע על הצעתנו ועל ביצוע התחייבויותינו בנוגע לשיפוץ   .6

נובעות מטענות של אי הבנה, אי ידיעה    המבנה.   אי לכך, לא נגיש תביעות או דרישות המבוססות או 

או טעות או כדאיות בעסקה או כל טענה אחרת שהיא,  ואנו מוותרים מראש על טענות תביעות או  

 דרישות כאמור. 

 ברשותנו כל המסמכים והאישורים הדרושים להכנת הצעתנו וקיבלנו הסברים לשביעות רצוננו.  .7

מבנה הקפיטריה, את מצבו התכנוני, דרכי גישה וכל דבר  ביקרנו באתר הפרויקט, ראינו ובדקנו את   .8

 אחר אשר יכול להשפיע על ביצוע עבודות השיפוץ. 

מחייבת  ההתקשרות על כל נספחיו,  הסכם  ועל    על ההזמנה להציע הצעות ,  חתימתנו על מסמך זה  .9

נחזור    ט את ערבות ההצעה המצורפת להצעתנו אםזכאים לחל  יהתההמועצה  אותנו לכל דבר ועניין ו

 . המהצעתנו בין במפורש, בין במשתמע ובין באי מילוי דרישה מדרישותי
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 שם המציע: _______________________ 

 
 

 מס' חברה: ___________________ 
 

 כתובת המציע: _____________________ 
 
 

 ______________ חתימה וחותמת המציע: 
 
 
 

 תאריך: _________________________ 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

   , מאשר/ת בזאת כי("המציע")אני הח"מ ___________ המשמש/ת כעוה"ד של ______________ בע"מ 
 

 ____________ ת.ז ___________ אשר  -מסמך זה נחתם ע"י ה"ה ____________ ת.ז __________ ו
 
 לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין. מוסמכים   

 
 
 
 
 
 

_________________      ____________________________      ___________ 
 חתימה וחותמת    שם וכתובת עו"ד       תאריך   
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   מפרט שירותי הפעלת הקפיטריה -ב'נספח 

מבואות הנגב, אשר תהיה פתוחה לאורך כל שעות היום בימי לימודים ולפי    בקמפוסהפעלת קפיטריה/ מזנון   .1

אחר הצהריים    ובשעותה בשעות הלימוד שיקבעו בכל שנת לימודים,  -ימים אמערכת השעות הבית ספרית,  

 . אלולמסגרות הפועלות בשעות   15:30-21:00 השעות בין ה -א בימים במתכונת בית קפה 

 יכלול:  בקמפוסהפעלת קפיטריה/מזנון  .2

המזנון ייתן מענה לאורך כל היום להגשת מנות מהירות, כדוגמא: בר סלטים, סנדוויצ'ים, שתיה קלה,   .2.1

 שתיה חמה וכו'. 

 התפריט יהיה בהתאם להתניות משרד החינוך.  .2.2

נוספים    המפעיל יהא רשאי למכור מוצרים  בנספח ד' למכרז.המוצרים המפורטים  לכל הפחות יימכרו   .2.3

שצוינו   המוצרים  המזון    בנספח על  איכות  על  לפיקוח  החוק  פי  על  למכירה   המאושרים  למכרז,  ד' 

של משרד החינוך או כל    2.2-90וכן חוזר מנכ"ל מספר    2014  -ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד 

מספר  ה זו.  חוזר רלוונטי אחר שיפורסם בנושא, ובלבד שיקבל תחילה את אישורו של הממונה למכיר

 המנות יהיה נתון לשינויים על ידי הממונה בהודעה של יומיים מראש. 

 תתאפשר הזמנה מראש של פרודוקטים לישיבות וכנוס צוותים.  .2.4

אחד    לפחות  עובדים  בשני  תאוישהקפיטריה   .2.5 ובעובד  ביה"ס,  פעילות  אחה"צ  לפחות  בשעות  בשעות 

 . למסגרות הנוספות הפועלות בשטח הקמפוס

 הקפיטריה מחויבת שיהיה ברשותה רישיון עסק.  .3

 
 :והבהרות כללים

פי  כמכירת מוצרי המזון המפורטים בסעיף זה לעיל כפופה להנחיות משרד החינוך ו/או משרד הבריאות בעניין, 
 שתעודכנה, מעת לעת.  

לחולי   • מוצרים  לרבות  לאלרגניים,  מזון  מוצרי  הכולל  מיוחד  תפריט  לספק  מתחייב  המפעיל 

 ק. צליא

מוצרים   • יהיו  בו  שיימכרו  והמוצרים  כלשהו  בישול  יבוצע  לא  בקפיטריה  כי  המפעיל מתחייב 

 מוכנים וארוזים.  

המפעיל מתחייב כי הכריכים שיוכנו על ידו יוכנו ממוצרים מעולים, יישמרו בתנאים הולמים,  •

אחריו.  ויוכנו בקפיטריה עצמה. כריכים שלא נמכרו באותו יום פעילות לא יימכרו בימים של

 הכריכים יוכנו כאשר המכינים עוטים כפפות חד פעמיות.  
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מפעיל מתחייב כי מלאי המוצרים יישמר בתנאים נאותים על פי כל דין ועל פי דרישת כל רשות  ה •

 מוסמכת,  וכמות הפריטים מכל מוצר תספיק לאותו יום פעילות.  

 המפעיל יציב, במשך כל תקופת החוזה, תפריט ומחירים במקום בולט לעין בקפיטריה. •

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על מכירת אלכוהול ו/או סיגריות ו/או  •

פיצוחים,  כמו כן חל איסור מוחלט להפעיל בקפיטריה תחנת טוטו או דוכן פיס או משחקי  

 מזל אחרים, מכל מין וסוג שהוא ו/או למכור בקפיטריה מוצרים כלשהם שאינם מוצרי מזון. 

 וולט בלבד ולא בגז.   220יהיה באמצעות חשמל  הבישול בקפיטריה   •

 המפעיל מתחייב להפעיל את הקפיטריה באדיבות, בנאמנות ובמסירות.   •

המפעיל מתחייב להחזיק את הקפיטריה והציוד שבה במצב טוב ותקין להימנע מגרימת נזק או   •

ו, כל נזק  קלקול בו או בכל מתקן ממתקניה, ולהיות אחראי ולתקן מיד, על חשבונו והוצאותי

ולהחליף כל פריט ציוד שיינזק או יתקלקל. לא עשה כן המפעיל תהיה     המועצהשיתגלה בה 

זכאית להיכנס לקפיטריה ולעשות כן במקומו ועל חשבונו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו  

 על פי כל דין ועל פי חוזה זה.    המועצהזכאית 

שלט ה • כל  לה  מחוצה  או  בקפיטריה  יציב  לא  אישור    מפעיל  קבלת  לאחר  אלא  מודעה,  ו/או 

בכתב, לגבי הצבתו של כל שלט ו/או מודעה כאמור, וזאת לאחר שיפעל כאמור  ו, מראש  הממונה

בתקנות וחוקי העזר העירוניים לגבי שילוט. המפעיל מתחייב להציג במקום בולט בקפיטריה  

ת בקפיטריה ו/או  את רשימת המוצרים הנמכרים ומחירם. חל איסור על הצבת פרסומת מסחרי

 בסביבתה.  

ו נקיים ואסתטיים ומבלי  מפעיל מתחייב להפעיל את הקפיטריה כך שהקפיטריה וסביבתה יהיה •

מוזיקה  ללגרום   להשמיע  כי אסור  מובהר  כל ספק  הסר  למען  וכיו"ב.  רעש  ו/או  ריח  מטרדי 

 בקפיטריה בשעות הפעילות של החטיבה/ התיכון.  
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 קיים  מפרט ציוד -'גנספח 
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 חוזה  -'דנספח 

 חוזה 

 

 שנערך ונחתם במועצה האזורית בני שמעון ביום _______ 

 

 בין            

 קרן בני שמעון לשירות הקהילה )ע"ר( 

 580356137 עמותה מספר

 ( הקרן  -להלן)

 - מצד אחד-     

 לבין 

 _________________ 

 _________________ 

 ( המפעיל - )להלן

 - מצד שני-      

 

)להלן:  הקרן  ו הואיל: קפיטריה  להפעיל  שבקיבוץ    בקמפוס  ("הקפיטריה"מעוניינת  הנגב  מבואות 
 (; "ביה"ס"שובל המצוי בבעלותה )להלן: 

)להלן:  ו הואיל: שמעון  בני  האזורית  למועצה  פנתה  אשר  "המועצה"הקרן  מס'   (,  מכרז      פרסמה 
 ;("המכרז")להלן:  בקמפוסלניהול והפעלת קפיטריה    5/ח/2021

 והצעת המפעיל זכתה במכרז;            והואיל:

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 דין המבוא והנספחים  .1

 . זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו חוזהוהנספחים להמבוא   1.1

מ  1.2 שבאחד  הוראה  לבין  זה  חוזה  מהוראות  הוראה  בין  סתירה  של  מקרה  ים  נספחהבכל 
 , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. נספחתגבר ההוראה שב  ,האחרים

 



 
 

 קרן בני שמעון  -המועצה האזורית בני שמעון
 5ח//2021מכרז פומבי מס' 

 "מבואות הנגב"  בקמפוסניהול והפעלת קפיטריה 
 
 

 49מתוך  17עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________   
 

 

 הגדרות .2

 לצורך חוזה זה יעשה שימוש בהגדרות הבאות: 

 חוזה זה על כל נספחיו ונספחי המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;  -"החוזה"

 שירותי ניהול והפעלת הקפיטריה;  -"השירותים"

 מנהליו/שלוחיו/עובדיו וכן כל גורם מוסמך מטעמו; המפעיל שפרטיו במבוא, לרבות   -"המפעיל"

 ;הקמפוסעל הקשר עם המפעיל, כפי שיוגדר על ידי    הקמפוסהממונה מטעם   -"הממונה"

 הקפיטריה.  ממוקמתהמבנה בו   -"המבנה"

 מטרת ההתקשרות ותקופתה .3

קפיטריה  במסגרת   3.1 וינהל  המפעיל  יפעיל  זו  שצוינו  בקמפוסהתקשרות  המוצרים  ימכרו  בה   ,
 . למכרז' הבנספח  

טרם הפעלת הקפיטריה, ידאג המפעיל לשפץ את הקפיטריה בהתאם לדרישות המועצה בנספח   3.2
 א' למכרז.  

 שיפוץ מבנה הקפיטריה יהיה במימון מלא של המפעיל ובאחריותו.   3.3

 כל הרכישות אשר יבוצעו במסגרת עבודות השיפוץ יאושרו מראש על ידי מנהל הקמפוס.  3.4

ההיתרים    המפעיל 3.5 האישורים,  כל  השגת  על  אחראי  הפעלת    והרישיונותלבדו  לשם  הנחוצים 
 .  עבורם התשלום  לרבות,  בקמפוסהקפיטריה 

המאושרים    רז,למכ'  ה  בנספחהמפעיל יהא רשאי למכור מוצרים נוספים על המוצרים שצוינו   3.6
וכן    2014  -על פי החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד  למכירה  

ובלבד  של משרד החינוך או כל חוזר רלוונטי אחר שיפורסם בנושא,    2.2-90חוזר מנכ"ל מספר  
 שיקבל תחילה את אישורו של הממונה למכירה זו.  

יפעיל את הקפיטריה לתקופה   3.7 )להלן:    _________ביום  שתחילתה    חודשים  60של  המפעיל 
  (.תקופת הזיכיון""

המפעיל   3.8 לרשות  עומדים  הזיכיון  תקופת  תחילת  מבנה    30מיום  לשיפוץ  קלנדריים  ימים 
 הקפיטריה.  
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ועד לתחילת הפעלת הקפיטריה יהיו תקופת התארגנות )להלן:   זיכיוןמתקופת ההימים החל    7 3.9
ההתאמה " הפעלת  תקופת  לצורך  הנדרש  הציוד  בכל  המבנה  לציוד  המפעיל  ידאג  בה   ,)"

יסדיר המפעיל את כל האישורים    לכל היותרחודשים    שלושהפעלה ובתוך  קפיטריה. לאחר הה 
 .  , לרבות רישיון העסקשיונות הנחוצים לצורך הפעלת הקפיטריהיוהר

כל אחת )לאחר תום תקופת    חודשים  12תקופות נוספות בנות  בשלוש  תקופת הזיכיון תוארך  
ימים מראש, על    30אלא אם תודיע הקרן, בהודעה של    (,"תקופת ההארכה"הזיכיון( )להלן:  

יהא שיקול הדעת הבלעדי להאריך את  לקרן ו/או למועצה    רצונה לסיים ההתקשרות. מובהר כי  
 תקופת הזיכיון. 

 כל מסמכי החוזה יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההארכה.  3.10

 יוארך ויעמוד בתוקף במשך תקופת ההארכה.   קרן רבות שיימסר לכתב הע 3.11

ומכל סיבה    נקודות יציאה לסיום ההתקשרות עם המפעיל, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי  לקרן 3.12
 ימים מראש.  90ובהודעה של  ,בסוף חודש יוני של כל שנה(כל שנת לימודים )בתום שהיא 

 סיום ההתקשרות: 3.13

עם סיום ההתקשרות, במועד סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא, או בהתקיים תנאי בחוזה   3.13.1
בקבלת החזקה במבנה, יפנה המפעיל את המבנה ויחזיר את  הקרן ו/או המועצה  המזכה את  

 . לקרן ו/או למועצההחזקה הבלעדית בו  

וציודה, למעט הציוד הנייד אותו  3.13.2 רכש    המפעיל מתחייב לפנות את המבנה כשהקפיטריה 
המפעיל לצורך הפעלת הקפיטריה, במצב טוב, תקין, שמור ונקי כפי שקיבל אותם המפעיל,  

לקרן  פרט לבלאי הנובע משימוש זהיר וסביר, וכשהם פנויים מכל אדם וחפץ שאינם שייכים  
 .ו/או למועצה

ויובהר כי הציוד אשר נמסר למפעיל בתחילת ההתקשרות כמפורט בנספח ג' למכרז יוחזר   3.13.3
 לקרן ו/או למועצה כשהוא במצב תקין.   

פריטים   3.13.4 לפרק  רשאי  אינו  המפעיל  שהיא,  סיבה  מכל  התקשרות  הפסקת  של  מקרה  בכל 
פיטריה, גם כאלו אשר הוכנסו למבנה במסגרת עבודות  למבנה הק בדרך קבע  המחוברים  

שיש ה דלפק,  שילוט,  תאורה,  דלתות,  חרסינה,  ריצוף,  קרמיקה,  אריחי  )כגון:  שיפוץ 
 וכיוצב(.  

כסאות ושולחנות אשר נקנו על ידי המפעיל בתחילת ההתקשרות ובמהלכה, יוחזרו למפעיל   3.13.5
 בסיום ההתקשרות.  

דרישה   3.13.6 ו/או  טענה  שום  תהא  לא  הקרן  למפעיל  רכישת  כלפי  ו/או  השיפוץ  עבודות  בגין 
 אשר נקנו במהלך עבודות השיפוץ, בסיום ההתקשרות.   יםהמוצר

יערוך   3.13.7 וציודה,  הקפיטריה  מצב  את  המפעיל  עם  יחד  יבדוק  הממונה  המבנה,  פינוי  טרם 
את   יאשר  והמפעיל  ובציודה,  בה  שהתגלו  והחוסרים  הקלקולים  הנזקים,  של  רישום 
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יבה שהיא  הרשימה בחתימתו. אם המפעיל יסרב לחתום על הרשימה או להשתתף מכל ס
בבדיקת מצב הקפיטריה, תיחשב הרשימה בחתימתו של הממונה לבדו על הרשימה כאילו  
אושרה על ידי המפעיל ונחתמה על ידו והמפעיל מוותר בזה ויתור מלא, סופי ומוחלט על  

 כל טענה כנגד תוכן הרשימה. 

של   3.13.8 ובזכותה  לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  המועצה  מבלי  ו/או  חוהקרן  תנאי  זה,  לפי  זה 
 המפעיל מתחייב לתקן את הנזקים שיתגלו בקפיטריה ושלא נובעים משימוש זהיר וסביר.

הקרן  מוצהר בזאת כי פינוי הקפיטריה בסיום תקופת החוזה והחזרתה במצב טוב להחזקת   3.13.9
המועצה, הוא תנאי יסודי בחוזה והפרתו תהווה הפרה יסודית של החוזה. מבלי לגרוע  ו/או  

שעומ אחרים  את  מסעדים  המפעיל  יפנה  ולא  במידה  זה,  וחוזה  דין  כל  לפי  למועצה  דים 
לעיל,   כאמור  ובמצב  במועד  ו/או  הקפיטריה  באי  הקרן  ו/או  רשאים כוחן  המועצה  יהיו 

להיכנס לקפיטריה, לתפוס בה חזקה בלעדית ולסלק, על חשבון המפעיל ועל אחריותו, כי 
   מועצה.קרן ו/או ל חפץ שאינו שייך ל

 :צהרות המפעילה .4

 המפעיל מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

 כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה.   4.1

הידע 4.2 לו  יש  דומות    והיכולת הכלכלית  הניסיון,  כי  הנדרשים בהפעלה מוצלחת של קפיטריות 
בצורה המקצועית ביותר    בקמפוסבהיקף הנדרש וכי יעניק את השירותים  מצרכים  ואספקת  

 המועצה. הקרן ו/או  ולשביעות רצונה המלאה של 

והר 4.3 ההיתרים  האישורים,  כל  של  לקיומם  לדאוג  ביכולתו  הפעלת  יכי  לשם  הדרושים  שיונות 
ימה  המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי אין בחת    הקפיטריה בהתאם למועדים שנקבעו בחוזה זה. 

, וכי הוצאת רישיון  חוזה זה משום התחייבות של המועצה לעניין הוצאת רישיון עסק לקפיטריה
 המלאה והבלעדית של המפעיל, והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.  עסק הינה באחריותו  

  1976-כי יש לו אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 4.4
(, וכי הוא עומד בדרישת החוק לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים  "החוק"  )להלן:

 ' למכרז. וזרים בהתאם לנוסח בנספח  

כי ידוע ומוכר לו מבנה ביה"ס וצרכיו, וכי לאחר בדיקה מקיפה שערך הובהרו לו כל הפרטים   4.5
 הדרושים לצורך מתן השירותים.

ם הדרושים  בקשר עם התחייבויותיו על פי המכרז  המועצה מסרה לו את כל הפרטיהקרן ו/או  כי   4.6
עם   כל הפרטים הנדרשים, הוא מסכים להתקשר  ולאחר שבדק את  זה  הקרן  והחוזה  בחוזה 

לאחר שמצא כי הוא מסוגל לקיים את מלוא ההתחייבות לפיו, וכי התמורה הקבועה למילוי  
 התחייבויותיו במכרז הולמת ונאותה. 

ריה על אחריותו, על חשבונו ומימונו הבלעדיים והוא בלבד זכאי  כי הוא ינהל ויפעיל את הקפיט 4.7
 בכל ההפסדים והנזקים במידה ויהיו כרוכים בכך. איישלרווחי ניהול הקפיטריה ובהתאם 
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 מועצה מיד על כל שינוי שחל בנכונות הצהרותיו אלה. קרן ו/או לכי ידווח ל 4.8

כספית או אחרת, מכל סיבה שהיא כלפי  כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה   4.9
, וכי הוא מוותר בזה  המועצה בגין אירועים ופעילויות שונות אשר יתקיימו בסביבת הקפיטריה

ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה, כאמור נגד הקרן ו/או המועצה ו/או מי מטעמן  
ם ופעילויות שיתקיימו במתחם  בגין כל הפרעה ו/או נזק, מכל סוג שהוא שייגרמו לו עקב אירועי

 הקפיטריה וסביבתו.  

המפעיל מצהיר כי לא הוצג לו על ידי הקרן ו/או  מי מטעמה כל מצג בדבר הפוטנציאל הכלכלי   4.10
וכי ידוע לו כי לקרן אין כל אחריות בקשר עם מספר התלמידים   ו/או העסקי של הקפיטריה 

 .  במתחם הקפיטריה בכל תקופת ההתקשרות

המפעיל מתחייב לקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכון למתן   4.11
התשס"א לקטינים,  לצורך 2001- שירות  זמניים.  עובדים  לגבי  והן  הקבועים  עובדיו  לגבי  הן   ,

קיום הוראות החוק האמור מתחייב המפעיל להעביר לקרן אישור משטרת ישראל כי העובדים  
לעב כי רק  האמורים רשאים  למען הסר ספק מובהר בזאת  פי החוק.  על  וד במוסד לקטינים 

 לאחר קבלת האישור האמור יהיה המפעיל רשאי להעסיק את העובדים.  

 התחייבויות המפעיל:  .5

 המפעיל מתחייב בזאת, כדלקמן:

למלא באופן דווקני אחר התחייבויותיו במכרז ובחוזה, לרבות אלו הכלולות בנספחי המכרז   5.1
 למכרז. וב' א' יםח ובפרט בנספ

למפרט   5.2 בהתאם  המבנה  שיפוץ  עבודות  את  לבצע  המפעיל  מתחייב  לעיל,  באמור  לגרוע  מבלי 
שיתקבל מצד המועצה, באמצעות קבלן מאושר על ידי המועצה ותחת פיקוח מלא מצד המועצה,  

 ולהישמע באופן דווקני לכל הוראות המפקח שינתנו מעת לעת. 

צוע השירותים, כל זאת בהתאם להוראות המכרז ולהוראות  לפעול במיומנות ובמקצועיות בבי 5.3
 המועצה, כפי שיימסרו מעת לעת. הקרן ו/או  

 לפעול בהתאם להנחיות הממונה ובשיתוף פעולה מלא עמו.   5.4

 לדאוג לשמור על שלמות המבנה.  5.5

 שלא לבצע שינויים במצרכים שמסופקים על ידו מבלי לעדכן את הממונה ולקבל אישורו מראש. 5.6

ל רמת מחירים למוצרים שימכרו בקפיטריה בהתאם לכתב ההצעה בנספח ד' למכרז, לשמור ע 5.7
 ולא לשנותם אלא לאחר קבלת אישור הממונה מראש. 
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 אופן הפעלת הקפיטריה: .6

בתוך   6.1 המבנה  שיפוץ  בעבודות  להתחיל  מתחייב  החוזה,    5המפעיל  על  החתימה  ממועד  ימים 
 ימי עבודה קלנדריים.  30ולסיימן בתוך 

ימים ממועד החתימה על החוזה. במהלך ימים    45בתוך    המפעיל מתחייב להפעיל את הקפיטריה  6.2
, וכן כי במועד זה תהיה הקפיטריה בעלת כל  אלה, מתחייב המפעיל לסיים את עבודות השיפוץ

 ההיתרים והרישיונות הנדרשים.

הלימוד כפי שיקבעו בכל שנת    ה', בין שעות- בימים א'לת הקפיטריה תהיה באופן שוטף,  הפע 6.3
ובחופשות משרד החינוך בהתאם לצרכים של המסגרות הנוספות    ובשעות  לימודים   אחה"צ 

   הקמפוס  מטעם הממונה דעת שיקול פי  ועלהמופעלות בקמפוס 

אשר הלימודים מסתיימים מוקדם יובהר כי המפעיל מתחייב להפעיל את הקפיטריה גם בימים   6.4
מהרגיל, ובכלל זה מתחייב המפעיל לפעול בהתאם להנחיות הקרן וככל שהקרן תורה לו לסגור  

 ו/או לפתוח את הקפיטריה בימים אלו או במי מהם הרי הוא מתחייב לפעול על פי הנחיותיה.  

הקרן תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהמפעיל להפעיל את הקפיטריה לאחר   6.5
שיתקיימו   ככל  לימודים,  ימי  שאינם  בימים  וכן  הספר  בבית  הנהוגות  הלימודים  שעות 
השתלמויות, כנסים וכיוב' פעילויות בית ספריות או חיצוניות וזאת מבלי שהמפעיל יהיה זכאי  

 פעלת הקפיטריה בימים ובשעות אלה.  לתמורה כלשהי בגין ה

' במחירים הנקובים בו, או במחירים  ההמפורטים בנספח  המפעיל מתחייב למכור את המוצרים   6.6
מאלה.   כן  נמוכים  את  להעלות  שלא    המפעיל  מתחייבכמו  לקבל  מבלי  המוצרים  מחירי  את 

 אישורו של הממונה מראש. 

  תעודת כשרות.כל המוצרים שימכרו בקפיטריה יהיו בעלי  6.7

  ולכל   המנהליים  לעובדיםאו  / ו  ההוראה  לעובדיאו  / ו  לתלמידים  בהקפה  למכור  מוחלט   איסור  חל 6.8
 "ס. בביה אחר גורם

המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיו של הממונה, בין היתר בכל הקשור לזמני פעילות   6.9
 הקפיטריה. 

  יםעובד   3לפחות  ו  במקום ישה, מתחייב המפעיל כי  בשעות הפעילות במהלך פעילות בית הספר 6.10
)לפחות   2לפחות ישהו בשעות אחרות, מתחייב המפעיל כי במקום   .)לכל הפחות שניים( מטעמו 
 מטעמו. ים עובד אחד( 

את   6.11 לנעול  לדאוג  ומתחייב  פועלת,  אינה  היא  בהן  בשעות  גם  הקפיטריה  על  אחראי  המפעיל 
 המבנה בכל עת בה היא אינה פועלת.  

המפעיל יהיה אחראי על המבנה, על הציוד המצוי בו ותקינותו, ומתחייב לתקן כל נזק שיגרם   6.12
 למבנה ו/או לציוד המצוי בו. 
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המו 6.13 בין  מוחלטת  להפרדה  לדאוג  המפעיל  הארוחות  על  לבין  בקפיטריה  הנמכרים  צרים 
 .המסופקות על ידו

 המפעיל יציב במשך כל תקופת ההתקשרות תפריט ומחירים במקום בולט לעין בקפיטריה.   6.14

ו/או   6.15 סיגריות  ו/או  אלכוהול  מכירת  על  מוחלט  איסור  חל  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 
טוטו או דוכן פיס או משחקי מזל    פיצוחים. כמו כן, חל איסור מוחלט להפעיל בקפיטריה תחת

 אחרים, מכל מין וסוג שהוא ו/או למכור בקפיטריה מוצרים כלשהם שאינם מוצרי מזון.  

לאחר קבלת אישור הקרן    אלאהמפעיל לא יציב בקפיטריה או מחוצה לה כל שלט ו/או מודעה ,    6.16
 מראש ובכתב.  

יהיו נקיים ואסתטיים ומבלי    המפעיל מתחייב להפעיל את הקפיטריה כך שהקפיטריה וסביבתה 6.17
מוסיקה   להשמיע  אסור  כי  מובהר  ספק  הסר  למען  וכיוב'.  רעש  ו/או  רוח  למטרדי  לגרום 

 בקפיטריה בשעות פעילות בית הספר.  

 

 : ציוד וכלי הגשה 6.18

המפעיל אחראי כי בקפיטריה יהיו כל הציוד וכלי ההגשה הנדרשים לצורך הפעלה תקינה   6.18.1
ש, על חשבונו, את כל הציוד לו הוא זקוק ולא תהיה לו כל  של קפיטריה, והוא מתחייב לרכו

 מועצה ו/או ביה"ס בכל הקשור לציוד וכלי ההגשה.  קרן ו/או הטענה כלפי ה

( כולם  "הציוד")להלן:  ' למכרז  גאת הציוד המפורט בנספח  יעמיד לרשות המפעיל  ביה"ס   6.18.2

הציוד במצב תקין עם סיום  . המפעיל מתחייב להשיב לביה"ס במצב תקין את  as isבמצבם  
 .  תקופת הזיכיון או תקופת ההארכה באם תינתן

 :ניקיון 6.19

מבלי לגרוע מחובתו של המפעיל לפי כל דין ובהתאם לתנאי משרד הבריאות, המפעיל מתחייב  
 כדלקמן: 

נייר. הממונה יבדוק   6.19.1 ומפיות  ניקוי, מגבות מטבח מנייר  המפעיל יספק על חשבונו חומרי 
 איכות החומרים והנייר. ויאשר מראש את 

המפעיל יבצע רחיצה וניקיון של המטבח, כלי בישול, כלי הגשה, כלי אוכל, ציוד מחסנים,   6.19.2
חדרי קירור, חדר אשפה וניקיון הסביבה, בהתאם לדרישות משרד הבריאות. פיקוח שוטף 

 ייעשה ע"י הממונה ו/או מי מטעמו.  

 , אבק, לכלוך אחר ומים.  הניקיון מתייחס לסילוק של: שאריות מזון, שומנים 6.19.3
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הקפיטריה תהיה נקייה גם בזמן פעילות במטבח. הניקיון יכלול את המטבח, וחדר האוכל   6.19.4
)רצפה, בורות לניקוז שומן, חלונות, דלתות, רשתות, מתקני חימום, ריהוט, מכשור וציוד  

 המצויים במקום(.  

נים, אם קיימים בנדון(  הניקיון יבוצע בחומרים וכלים באיכות ובכמות המתאימה )עפ"י תק 6.19.5
 לסוג הלכלוך אותו יש לנקות. 

פריטי ציוד בהם השתמשו לצורך פעילות כלשהי ינוקו מיד עם גמר השימוש בהם. ניקיון   6.19.6
 שוטף יתבצע בהתאם לצורך מידי יום. הניקיון היסודי יתבצע אחת לשבוע.  

 הדברה: 6.20

בשטחים   6.20.1 מקצועיים  וחיטוי  הדברה  לבצע  חייב  אחת  המפעיל  ההזנה  לשירות  הקשורים 
על   השנה  ראש  ולקראת  פסח  לקראת  בשנה  פעמיים  ייעשו  כולל  וחיטוי  הדברה  לחודש. 

 חשבון המפעיל בלבד. 

 שיון מטעם משרד הבריאות. יההדברה תבוצע על ידי מדביר בעל ר 6.20.2

 בדיקות בריאותיות של הצוות: 6.21

 המפעיל מתחייב לדאוג בכל עת לבריאות אנשי הצוות בקפיטריה.  6.21.1

רופאים  ע 6.21.2 באמצעות  וזאת  בקפיטריה,  העובדים  לצוות  בריאות  בדיקות  לבצע  המפעיל  ל 
 מוסמכים לכך.

 המפעיל מתחייב להודיע לממונה על כל מחלה של איש צוות בקפיטריה.  6.21.3

על המפעיל להמציא תעודה רפואית חתומה על ידי רופא המאשרת לחזור לעבדה בהכנת   6.21.4
 פאת מחלה. מזון והגשתו לאחר כל היעדרות של עובד מ

 ביצוע שינויים ותוספות  איסור .7

המפעיל מתחייב כי לא יבצע כל שינוי פנימי ו/או חיצוני בקפיטריה ושלא להוסיף כל תוספת   7.1
שאינם כלולים במפרט עבודות השיפוץ  ן ממתקניה  קושלא להרוס כל חלק בקפיטריה ו/או מת

 מבלי לקבל את הסכמת הקרן מראש ובכתב.  

היה והמפעיל יבצע את השינויים ללא קבלת אישור הקרן ו/או יסטה מאישור הקרן בנוגע לשינוי   7.2
מסוים, תהיה הקרן רשאית לדרוש מהמפעיל, בכל עת אפילו בסמוך למועד סיום ההתקשרות  
הסטייה   את  לתקן  ו/או  לקדמותו  המצב  את  ולהחזיר  השינויים  את  לבטל  זה,  חוזה  פי  על 

 י הקרן. מהאישור שניתן על יד

ידי   7.3 על  שיבוצעו  השינויים  כל  מקרה  בכל  הרי  בחוזה,  אחר  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  מבלי 
המפעיל להפכו לקניינה של הקרן בסיום ההתקשרות על פי חוזה זה, ולמפעיל לא תהיינה כל  

 טענות ו/או תביעות כלפי הקרן ו/או למי מטעמה בעניין זה. 
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 אי תחולת חוקי הגנת הדייר  .8

את הזיכיון להשתמש במבנה לצורך הפעלת קפיטריה בהתאם להוראות חוזה זה  מקבל  המפעיל   8.1
 נתנו, ולא למטרה אחרת כלשהי. יובתקופת הזיכיון ו/או תקופות ההארכה באם י 

רשות בלבד, ובשום מקרה לא יהיה דייר  -מוסכם בזאת במפורש, שהמפעיל יחזיק במבנה כבר 8.2
 .1972- לא יחול חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( התשל"ב מוגן לפי כל דין, וכי על חוזה זה

מועצה,  קרן ו/או להמפעיל מאשר בחתימתו על חוזה זה שלא שילם ו/או נתן ו/או חייב לשלם ל 8.3
במישרין או בעקיפין, דמי מפתח ו/או הטבה ו/או תמורה אחרת ו/או תשלום אחר כלשהו היכול  

ה הגנת  בחוק  להגדרתם  בהתאם  מפתח  כדמי  התשל"בלהיחשב  משולב(  )נוסח  ,  1972-דייר 
 בהתחשב במהות החוזה ואי תחולת דיני הגנת הדייר עליו.

אין בכוונת הצדדים ליצור שכירות מוגנת והמפעיל יהיה מנוע מלטעון כל טענה של עובדה ו/או   8.4
חוק נגד האמור בסעיף זה ובמיוחד נגד היותו בר רשות שהגנת הדייר אינה חלה עליו; כן מתחייב  

מועצה בתום תקופת הזיכיון  קרן ו/או ליל לפנות את הקפיטריה, ולהחזיר את החזקה בה ל המפע
יינתנו, כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ שאינם שייכים   לקרן ו/או  ו/או תקופות ההארכה באם 

 למועצה ובמצב המפורט בחוזה זה. 

 מסים ותשלומים אחרים  .9

  הזיכיון   תקופת   כל  במשך  פיטריההק  של   האחזקה  הוצאות  בכל  במלואן  לשאת  מתחייב  המפעיל 9.1
 . יינתנו  באם ההארכה ותקופות

   תשלומי ארנונה ומים.  -בקפיטריה  הקשורים  עירוניים חובה בתשלומי המפעיל יחויבכמו כן   9.2

אגרה, היטל או מס החלים על פי דין בגין ניהול והפעלת קפיטריה בהתאם   כלב  יישא  המפעיל 9.3
 . כך לשם הנדרשים ההיתרים  כל וקבלתלחוזה זה, 

 העסקת עובדים .10

 המפעיל מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: 

כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את השירותים וכי אין בחוזה כדי ליצור בין המפעיל   10.1
לל ו/או  מי  קרן  או  כעובדי  מטעמן  מועצה  ייחשבו  מי מטעמו  וכל  הוא  וכי  עובד מעביד  יחסי 

 המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם. הקרן ו/או  המפעיל ולא יהיו בינם לבין  

  1987-כי מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום לפחות, בהתאם לחוק שכר מינימום התשמ"ז 10.2
ו/או צו הרחבה לרבות לעניין שכרם , תנאי ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין, הסכם קיבוצי  

 העסקתם, ביטוח לאומי, הפרשות סוציאליות, ביטוח וכיב'. 
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המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי המפעיל אינו מורשה או  הקרן ו/או  כי בינו לבין   10.3
 המועצה כלפי צד ג'.הקרן ו/או  זכאי להתחייב או לחייב את  

עיל, לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים  כי כל התשלומים לעובדי המפ 10.4
למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה, תשלומי חובה או תשלומים אחרים, וכן כל יתר  
ידו   על  וישולמו  בלבד  המפעיל  על  יחולו  ההסכם  עם  בקשר  והאחריות  הסיכונים  ההוצאות, 

 ת לכך, בכל אופן או צורה. ו חראי א יהיו המועצה לא והקרן ו/או   -במלואם ובמועדם

כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כוח אדם, כי הוא אינו קבלן כוח אדם וכי חוק העסקת   10.5
 עובדים על ידי קבלני כוח אדם לא חל עליו. 

מועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה או כנגד מי מטעמה, שעילתה  קרן ו/או הכי הוא ישפה את ה 10.6
עובד   יחסי  לבקיום  המפעיל  בין  לומעביד  ו/או  בחוק  קרן  שעילתה  תובענה  בגין  או  מועצה, 

העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, או בגין עילה חוזית או אחת הנובעת מהתקשרות  
 בין צד ג' לבין המפעיל בקשר עם התקשרות זו. 

מצג שיצר  כי מוסכם עליו שהתמורה בחוזה ניתנת לו, בין השאר, על בסיס הצהרותיו בחוזה וה  10.7
 מועצה כאמור.  קרן ו/או הכלפי ה 

המועצה ו/או הממונה רשאים לדרוש מהמפעיל להפסיק את עבודת מי מעובדיו,  הקרן ו/או  כי   10.8
המועצה ו/או  הקרן ו/או  אם לדעתם אותו עובד אינו מתאים לביצוע השירותים. משדרשו זאת  

בעובד ולהחליפו  עבודתו  את  בהקדם  להפסיק  המפעיל  חייב  להנחת    הממונה,  יותר,  מתאים 
 המועצה ו/או הממונה.   הקרן ו/או דעתם של

העובדים   10.9 כי  ישראל,  ממשטרת  יושר  תעודת  בעלי  יהיו  בקפיטריה  שיעבדו  העובד/ים  כי 
עסק   בניהול  הקשורה  בעבירה  ו/או  קלון  עמה  שיש  פלילית  בעבירה  הורשעו  לא  בקפיטריה 

 בתחום המזון והמשקאות ו/או בעבודה בעסק שכזה. 

המועצה על ידי המפעיל ובין  הקרן ו/או  אמור בפרק זה יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי  כי ה 10.10
 אם תעלה על ידי עובד של המפעיל ו/או על ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר. 

 איסור העברת ההסכם וקבלני משנה  .11

זכויותיו וחובותיו בהתאם  המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את   11.1
ידי   על  ומראש  בכתב  אושר  הדבר  אם  אלא  לאחר/ים,  מקצתם,  או  כולם  ו/או  לחוזה,  הקרן 

מהשליטה במפעיל לאחר, בין אם בבת אחת ובין אם לשיעורין, תחשב    40%המועצה. העברת  
 המועצה, מראש ובכתב. הקרן ו/או כהעברה אסורה, אלא אם הדבר הוסכם עם  

רש 11.2 אינו  אושר  המפעיל  הדבר  אם  אלא  השירותים  לביצוע  כלשהם  משנה  קבלני  להעסיק  אי 
ידי על  ובכתב  ו/או   מראש  אישור    הקרן  ללא  כאמור,  פעולה  של  וביצוע  ו/או  המועצה  הקרן 

 המועצה, יהווה הפרה של הוראות חוזה זה. 

שירות   11.3 ו/או  עבודה  ביצוע  לצורך  משנה  קבלן  המפעיל  העסיק  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 
מועצה ביחס לפעולת, תקינות  קרן ו/או השהו, ייוותר המפעיל האחראי באופן בלעדי כלפי הכל
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העבודה, האחריות בגינה וכן הלאה, וכלל התחייבויות המפעיל במכרז יחולו בהתאמה גם ביחס  
 לשירותים אלה.  

  למען הסר ספק, המפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין שירותים אשר יסופקו על ידי  11.4
 קבלני משנה הפועלים מטעמו.

 

 הגבלת הוצאות  .12

, בקשר  עבורןהמועצה או  הקרן ו/או  המפעיל אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום, בשם   12.1
 לביצוע השירותים, אלא אם קיבל את הסכמת גזברית המועצה לכך, מראש ובכתב. 

הוא לבדו אחראי  המועצה, ללא קבלת אישור כאמור, יהיה  הקרן ו/או  התחייב המפעיל בשם   12.2
 לכל הוצאה, תשלום או חיוב בגין כך. 

 אחריות  .13

   .המפעיל יהיה אחראי לשמור על המבנה במצבו כפי שקיבל אותו לתפעולו 13.1

המועצה, בין השאר למבנה ולרכוש המצוי  הקרן ו/או    המפעיל מתחייב שלא לגרום נזק לרכוש 13.2
המועצה בגין כל נזק  ן ו/או  הקר  בו. נגרם נזק עקב מעשה או מחדל של המפעיל, הוא יפצה את

 שנגרם כאמור. 

המפעיל לבדו אחראי לפי כל דין לטיב השירותים המסופקים על ידו ולכל הנובע מכך. אישור   13.3
 המועצה לפעולות שביצע המפעיל לא ישחרר את המפעיל מאחריותו המלאה.הקרן ו/או  

, ממון  ו/או  רכוש   או ו/  גוף  מכל סוג שהוא לרבות נזק   לכל נזק ישא באחריות המלאה   המפעיל   13.4
אשר ייגרם לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל אדם ו/או גוף כשלהו )לרבות לקרן ו/או    או נזק אחר

ו/או למנהלי / עובדי / תלמידי ואורחי הקמפוס וכל הבאים מטעמו    ו/או למי מטעמן  למועצה
שירותים  הפעלת הקפיטריה ו/או במהלך ביצוע ה בקרש ו/או כתוצאה מ ,  צד ג' כלשהו(  ל ו/או  

ו/או של הבאים מטעמו ו/או מכוחו ו/או    מפעילו/או בקשר למעשה או מחדל של ה  ו/או במבנה
עניין הקשור  קבלני המשנה שלו בקשר עם מתן השרותים. ובכל  ובין בעקיפין,  בין במישרין   ,

את   לשפות  מתחייב  והמפעיל  השירותים,  ו/או  לביצוע  שייגרם  הקרן  נזק  כל  בגין  המועצה 
 ך. כתוצאה מכ

או  /ו  קרןה ולא תתפרש כדי לעשות את    -אין בה    החוזהשום הוראה מהוראות הסכם זה או   13.5
הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו    המועצה  וכל אדם  אחראים או לחייבם    - או את המנהל 

,  מפעילבפיצויים או אחרת בעד כל אבדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של ה
עובדיו ושל כל אחד אחר הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו, או של כל צד שלישי מחמת פעולה,  

ון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה או מאופן  רשלנות, מחדל, מקרה אס 
 לבדו ישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.   מפעילהביצועו, ו

עקב הפרת החוזה,    קרן ו/או למועצהאחראי לכל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה שייגרמו ל   מפעילה 13.6
קרן  נזק הפסד, אובדן או פגיעה שיגרמו ל ל  מצידו או מצד מי מעובדיו, וכן אחראי הוא לכל 
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או לצד ג' כתוצאה מעוולה שלו או של מי מעובדיו, קבלניו או הבאים מכוחו או   ו/או למועצה 
 מטעמו. 

  השירותים   מתן  עם  בקשראו  /ו  במסגרת  משנה  קבלני  עם  בהתקשרותו  כי  מתחייב  מפעילה 13.7
  ולקיים   לערוך   יתחייבו  המשנה  קבלני  לפיו  סעיף   ההתקשרות   בהסכמי  לכלול  אחראי  יהיה  הוא
  כל   למשך  וזאת,  זה  בנספח  כמפורט   תנאיהם  כל  על ,  זה  בנספח   המפורטים  הביטוחים  את

,  לחלופין.  זה  בנספח  המוגדר  פי  על  יותר  מאוחרת  לתקופה   מפעילה  עם  התקשרותם  תקופת
  ידו  על  הנערכים   הביטוחים  במסגרת  המבוטח  בשם  המשנה   קבלני  את   לכלול  מפעיל ה  רשאי

 . מפעילה ביטוחי עריכת באישור כמפורט

המועצה על ידי ערכאה שיפוטית לשלם לצד ג', לרבות לעובדיו או למי מטעמו,  חויבו הקרן ו/או   13.8
כספים בגין נזק שהמפעיל אחראי לו לפי החוזה או לפי כל דין, יהיה המפעיל חייב בשיפוי מלא  

 , מיד עם דרישה ראשונה בעניין זה. המועצה במלוא סכום זההקרן ו/או  לטובת 

ו/או    למועצהאו  /ו   קרןמצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה ל   מפעילה 13.9
מטעמ ו/או    ן מי  בבעלות  כלשהו  לרכוש  להיגרם  העלול  אובדן  ו/או  שהוא  סוג  מכל  נזק  בגין 

ו/או מי מטעמו ו/או עבורו לאתרים במסגרת מתן    מפעילבאחריות ו/או אשר הובא על ידי ה
ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו במסגרת    מפעילהשירותים, וכן לכל ציוד המשמש את ה 

  בקשר   מטעמו  למי או  /ו  מפעילל  שייגרם  תוצאתי   אובדן  לנזק  ורהקש  בכלאו  /ו מתן השירותים  
או  /ו  רכוש  ביטוח  מפעילה  ערך  אם  בין  וזאת  למועצהאו  /ו  הקרן  עם  ההתקשרות  במסגרתאו  /ו

  אחריות  מכל   מטעמה  מיאו  /ו  למועצה או  /ו  הקרן  את  פוטר  הוא  וכי,  לאו  אם  ובין  תוצאתי   אובדן
,  זה  בסעיף  כאמור  ביטוחים  מפעילה  יערוך   בו  במקרה.  בזדון  לנזק  שגרם  מי  למעט  כאמור  לנזק

  מזמינה  קרן ו/או למועצה ה  כלפי   התחלוף  זכות  על  ויתור  יכללו  הביטוחים  כי   מתחייב  מפעילה
 . בזדון לנזק  שגרם מי לגבי למעט ןמטעמ מיאו /ו

בזכות 13.10 לפגוע  כדי  באמור  ו/או  אין  ההוצאות    הקרן  עבור  פיצוי  המפעיל  מאת  לקבל  המועצה 
 למועצה בעניין זה בגין הפרת החוזה. לקרן ו/או  שנגרמו ו/או תיגרמנה  

 ביטוח .14

דין, מתחייב ה  מפעילמבלי לגרוע מאחריות ה 14.1 כל  פי  על  זה או  חוזה  פי  על    מפעיל על 
ולטובת  לטובתו  להלן  המפורטים  הביטוחים  את  ולקיים  לבצע  הוא  חשבונו 

 תחילת"( וזאת מיום  מפעיל: "ביטוחי הלהלןהמועצה יחד )שכולם יחד יקראו  /ןהקר
 העבודה  עד סיום העבודה )למעט ביטוח אחריות מקצועית אשר נדרש כמפורט מטה(:
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 והרחבות   מיוחדים תנאים אחריות  גבול/ביטוח סכום פוליסה 
  אש) רכוש

  כל /מורחב
 ( הסיכונים

 
 

ביטוח אבדן  
הכנסות לתקופה  

  -שלא תפחת מ 
 חודשים  12

 

 האישור מבקש או/ו  הספק רכוש
 המלא  בערכו

 אדמה  ורעית   טבע נזקי  כיסוי 
 פריצה  כיסוי 

  של לרכוש לנזק  חוזר  ובלתי  בלעדי  מוטב האישור  מבקש
 האישור  מבקש

 אחריות צולבת.   ולתקופה לאירוע  ₪ 8,000,000 ' ג צד פוליסת
 הרחב שיפוי 

 קבלנים וקבלני משנה  -הרחב צד ג
שם המבוטח יכלול  חברות בנות ו/או חברת האם ו/או  

 מזמין עובדיהם ו/או מנהליהם של ה
 ויתור על תחלוף 

 מפעיל היה מבוטח נוסף למעשי או מחדלי היהמזמין 
 ראשוניות הפוליסה 

 ג'  רכוש המבקש יחשב לצד
 כיסוי לתביעות המלל כנגד מבקש האישור ותאגידו 

 כיסוי להרעלת מזון ומשקה 
 כיסוי מכשירי הרמה, טעינה ופריקה 

 כיסוי אחריות שילוחית של המבקש ותאגידיו 
 כל מי שאינו מקבל שכר מהמבוטח יחשב לצד ג' 

 כיסוי לפגיעה אישית 
 אחריות צולבת.   ולתקופה  לאירוע  ₪  20,000,000 מעבידים  חבות

 הרחב שיפוי 
שם המבוטח יכלול  חברות בנות ו/או חברת האם ו/או   

 עובדיהם ו/או מנהליהם של המזמין 
 ויתור על תחלוף 

 כיסוי לתביעות מל"ל 
 ראשוניות הפוליסה 

כיסוי המבקש האישור היה ויחשב למעביד עובדי  
 מפעיל הספק/ה

 מוגדר כצד ג'  מזמין ה
 כיסוי עבודת נוער על פי חוק 

 כיסוי לפגיעה אישית 
 

התאריך הרטרואקטיבי בביטוח יהיה לכל המאוחר     ולתקופה לאירוע 2,000,000 חבות מוצר
 תאריך תחילת העבודה של המפעיל 

 
 אחריות צולבת  
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גבולות   14.2 המפעיל מתחייב לוודא ולאמת עם חברת הביטוח שלו, את קיומו של הביטוח, את 
 האחריות המבוקשים ואת התנאים וההרחבות.  

חברת    למכרז חתום על ידי    י'המצורף כנספח  מתחייב להעביר את אישור הביטוח    מפעילה 14.3
יום     15את הדרישות שלעיל, לשביעות רצונו של המבקש/המזמין, לפחות    םהביטוח, תוא

טרם מועד תחילת הפעילות על  פי החוזה. אישור ביטוח שיהיו בו גבולות אחריות נמוכים 
רצון   לשביעות  ביטוח  אישור  העברת  ואי  יתקבל  לא  ובהרחבות,  בתנאים  חסר  הקרן או 

 ה. האישור יחשב להפרה יסודית של החוז המועצה/

 
מועצהה  לידי  להמציא  מתחייב  המפעיל 14.4   ולפני   החוזה  על  החתימה  מועד  עם  מיד  קרן/ 

 המצאת.  זה  בחוזה   כנדרש   התנאיםביטוח התואמת את    פוליסת,  העבודות  ביצוע  תחילת 

  לפני   עבודה  כל   לבצע  יתחיל  לא  המפעיל.  מהחוזה  נפרד  בלתי   חלק  מהווה  כאמור  הפוליסות 

 . קרן/ מועצהל  ל"הנ הפוליסות  שיומצאו

היה ולדעת המפעיל יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי    14.5

המפעיל מתחייב המפעיל לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.  

  בכל ביטוח רכוש נוסף ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי ה

מועצה ה ה  ןים מטעמוהבא  קרן/  לכלול את  יורחב שם המבטח  מועצה וכן  בכפוף     קרן/ 

 לסעיף אחריות צולבת. 

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי    14.6

להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי המפעיל למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם, או  

 הרחב שיפוי  
 ראשוניות  

 חודשים  12גילוי 
המפעיל ימשיך ויציג בפני הקרן/המועצה את אישור  

שנים לאחר מועד   7הביטוח ואת הפוליסות במשך 
מסירת הפרויקט למזמין או עד למועד בו תפוג תקופת  
ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי הסיכונים המבוטחים  

 בפוליסה זו 
  כלליים תנאים

 הפוליסות  לכל
זכויות מבקש האישור ו/או תאגידיו לא יפגעו מחמת   

אי הודעת המבוטח הראשי על אירוע נזק, איחור  
 בהגשת הודעה 

קיום תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מבקש האישור  *אי 
 לא יפגע בזכויות בזכויותיו ו/או זכויות  תאגידיו. 

* ויתור על שיבוב כנגד המבקש ותאגידיו למעט נזק  
 בזדון של המבקש 

*שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת  
יום לאחר   60מבקש האישור, לא יכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול משלוח הודעה 
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  קרן/ מועצההל או כדי להטיל אחריות כלשהי על  העדרם וכדי לגרוע מאחריותו של המפעי

 או מי מטעמו. 

באישורי    14.7 האמור  מן  המתחייבים  האחריות  גבולות  כי  בזאת  מובהר  מפעיל,  הסר  למען 

עריכת הביטוח, הינן בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על המפעיל, ועל המפעיל לבחון  

 בהתאם.את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב   14.8

בריאות   לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  המפעיל 

ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע  

ב לעיל,  האמור  ההסכם, בכלליות  בביצוע  שיועסקו  ומשמשיו  שליחיו  עובדיו,  שכל  אופן 

לרבות אלה שיועסקו בביצוע ההסכם באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  

 פי החוקים הנ"ל.-ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל

 כל ביטוח אחר אשר עשוי להידרש מכוח חוק ו/או תקנה ו/או כל דין.  14.9

נגד    בנוסף, המפעיל  14.10 יוותרו על שיבוב  ו/או  מתחייב לגרום לכך שמבטחיו   מועצה ההקרן 

 יש זיקה אליהם.   מועצהקרן ו/או לו/או אחרים אשר ל ועצה המהקרן או  ו/או עובדי 

הוא חלק מהותי מן ההסכם, וכל שינוי  המפעיל מאשר כי ידוע לו שנספח אישור הביטוח   14.11
ובכתב על ידי המועצה יחשב להפרה יסודית  בו לאחר חתימת ההסכם, שלא יאושר מראש  

 . של הסכם

המפעיל מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות. כמו כן, המפעיל   14.12
של  למימושן  ולפעול  ביטוח  מקרה  קרות  על  מיידי  באופן  למועצה  להודיע  מתחייב 

 הפוליסות. 

 ות הנ"ל. המפעיל יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית על פי הפוליס 14.13

 

 פיקוח הממונה  .15

הניהול וההפעלה של הקפיטריה וביצוע כל התחייבויות המפעיל שבחוזה זה יהיו נתונים   15.1
לפיקוחו של הממונה, והמפעיל מתחייב בזאת למלא במלואן ובאופן מיידי אחר כל הוראה  
 שיתן לו הממונה, בין אם הייתה כלולה בחוזה זה על נספחיו ובין שאינה כלולה בו מראש.

 הממונה רשאי לבדוק את אופן ניהול הקפיטריה בכל עת.  15.2

האמור בסעיף זה או בכל הוראה אחרת בחוזה, ושום מחדל מצד הממונה בהוראה כלשהי   15.3
ולניהול   זה  חוזה  תנאי  לקיום  מאחריותו  המפעיל  את  יפטרו  לא  זה,  חוזה  מהוראות 

 הקפיטריה בהתאם להוראותיו. 
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ו/או   15.4 מטעמה הקרן  לשלוח  רשאית  את   המועצה  לבדוק  מנת  על  נוסף  ו/או  אחר  אדם 
התנהלות המפעיל והקפיטריה, ומילוי התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה, והמפעיל לא  

 ימנע ממנו לעשות כן. 

 

 בטחונות .16

ערבות   16.1 למועצה  המפעיל  ימסור  בחוזה,  המפעיל  התחייבויות  כלל  ביצוע  להבטחת 
  ש"ח  10,000המועצה, בסכום של  בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת  

נספח   למדד    2ח'ובנוסח  צמודה  כשהיא  המועצה,  ידי  על  מראש  שיאושר  למכרז 
המחירים לצרכן. המדד הבסיסי לעניין זה יהיה מדד הידוע במועד האחרון להגשת  

 (."ערבות הביצוע"ההצעות למכרז )להלן: 

 מסירת ערבות הביצוע, כאמור, הינה תנאי הכרחי לחתימת ותקפות החוזה.  16.2

תק 16.3 כל  למשך  הינו  הביצוע  ערבות  במועד  תוקף  ותחילתה  השירותים  ביצוע  ופת 
ימים מתום תקופת הזיכיון, וככל שתקופת   90עם תום  החתימה על חוזה זה, וסיומה  

תום   עד  בתוקף  שיהיה  כך  הערבות  תוקף  בהתאם  יוארך  תוארך  ימים    90הזיכיון 
 מסיום ההתקשרות. 

 

 

 הפרות ופיצויים מוסכמים .17

מועצה להביא  קרן ו/או לתאפשר להפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר   17.1
 את ההתקשרות לביטול מיידי:

,  3.7,3.8,  3.6,  3.5  ,3.4,  3.3  ,3.2  המפעיל הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים 17.1.1
להנחת דעתה של   - ימים  7לחוזה והוא לא תיקן את ההפרה תוך    14,  11  ,9 , 7, 6 ,4
 מועצה;קרן ו/או הה

ידי   17.1.2 על  שהוזהר  ולאחר  בחוזה  מהתחייבויותיו  יותר  או  האחת  את  הפר  המפעיל 
 המועצה בכתב לא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה; הקרן ו/או  

 פקע הביטוח של המפעיל או שהביטוח אינו עונה על דרישות החוזה;  17.1.3

 המפעיל נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח;  17.1.4

נכסים, או צו פירוק, או הוגשה    המפעיל פשט את הרגל, או 17.1.5 נגדו צו כינוס  הוצא 
 ימים;   30ביחס אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 
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 המפעיל הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם; 17.1.6

 המפעיל ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.  17.1.7

 הופסקה ההתקשרות או בוטל החוזה בשל אחת ההפרות שלהלן,   17.2

 לעיל.  .73המפעיל בהתאם לאמור בסעיף יפעל  

אין בביטול או בהפסקת החוזה כדי לשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו ואחריותו לפי   17.3
 לפי העניין.   -החוזה אשר תוקפן חל גם לאחר סיומו

בגין הה 17.4 כי  מוסכם  לעיל,  האמור  לגרוע מכל  למבלי  ישלם המפעיל    קרן פרות הבאות 
 וזאת בהתאם לאמור להלן:  -פיצוי מוסכם מראש 

וסיומה   17.4.1 השיפוץ  עבודות  לתחילת  במועדים  איחור.    200  –עיכוב  ליום  )מאתיים( 
 )חמש מאות( ₪ ליום איחור.   500 -ימים 21לאחר 

  21)מאתיים( ₪ ליום איחור. לאחר    200  -עיכוב במועד תחילת הפעלת הקפיטריה   17.4.2
 )חמש מאות( ₪ ליום איחור.  500  -ם ימי

 . הפרה)מאה( ₪ לכל   100 –במפרט המצרכים עמידה -אי 17.4.3

  200  -לעיל   3.2אי עמידה בלוחות הזמנים לקבלת היתרים ורישיונות, כאמור בסעיף   17.4.4
 ₪ לכל יום.  500  -ימים ₪14 לכל יום. לאחר  

)מאה    150 -ביצוע הפרה יסודית, שלא תוקנה תוך הזמן שנקבע לכך על ידי המזמין 17.4.5
 וחמישים( ₪ לכל יום הפרה שלא תוקנה. 

 )אלף( ₪ לכל הפרה.  1,000 -ביצוע עבודות שיפוץ שלא בהתאם להוראות המפקח 17.4.6

 קיזוז, ויתור, שינויים בכתב  .18

 כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם כל תוקף מחייב.  18.1

מהמפעיל מכל סכום המגיע ו/או למועצה  בלבד רשאית לקזז כל סכום המגיע לה הקרן   18.2
 או שיגיע למפעיל. למפעיל לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון. 

זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין, או נתנה אורכה למפעיל   קרן  לא הפעילה ה 18.3
 על זכות זו. קרן הלביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד 

 שונות .19

 . 1970-על חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א 19.1
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של   19.2 שלטונית/ציבורית  מסמכות/חובה/זכות  לגרוע  כדי  בחוזה  באמור  ו/או  אין  הקרן 
 המועצה. 

בין הצדדים, ישמשו ספרי החשבונות של ה 19.3 ו/או  בכל הקשור להתחשבנות כלשהי  קרן 
 מועצה ופנקסיה כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון. ה

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל  19.4
הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תיחשב 

שעות    24המשלוח או בתוך    שעות מזמן  72כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  
 מעת מסירתה על ידי שליח. 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 

 _______________________     _______________________ 

 המפעיל  הקרן  

  )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(   
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 כתב ההצעה  -'הנספח 

 

האחרים    ם נספחיו, וכי תנאי העבודה וכל הגורמיאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז על   .1
 המשפיעים על העבודה ברורים לי, ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

ידוע לי כי המועצה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא, היא רשאית לפצל את   .2
 הזכיה במכרז ואף לבטלו. 

עלת הקפיטריה, בהתאם למפרט וכתב הכמויות המצ"ב  אני מתחייב לבצע את עבודות שיפוץ המבנה טרם הפ .3
 למכרז ובהתאם להוראות המפקח מטעם המועצה. 

 כוללים מע"מ.אינם מובהר כי כל המחירים המוצעים לעיל   .4

 מספר השעות בהן אני מתחייב להפעיל את הקפטיריה, מעבר לשעות הלימודים: ______  .5

 מספר העובדים שאני מתחייב להעסיק: .6

 בית הספר: __ )לפחות שני עובדים(.  בשעות פעילות  .6.1

 (. אחד עובד: __ )לפחות אחרות בשעות .6.2

 מצ"ב רשימת המחירים המוצעים על ידי.  .7

 יש למלא המחירים לא כולל מע"מ 
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 מכירת מוצרים בקפטריה: 

 מחיר המציע  פריטים קטגוריה
  סלט קטן בהרכבה  סלטים

  סלט גדול בהרכבה  
  טונה  לסלטיםתוספות 

  ביצה  
  אבוקדו  
עד   גבינה בולגרית/פטה/ שמנת 

 שומן  5%
 

ירקות קלויים: חציל/   
קישואים/  

 בטטה/תפו"א/פלפלים/פטריות 

 

  פסטה קרה  
פיתות מקמח   / כריכים )ג'בטה/ לחם בריא

 ( לחם נטול גלוטן לצליאקים /מלא
סוגי ירקות לפחות +   3הכריך צריך להכיל 

 רטבים. ממרח+ 
,  מלפפון, עגבנייה: לכריכיםלבחירה   ירקות

 .רוקט, אדום פלפל   רצועות, גזר, חסה

  כריך טונה 
    כריך חביתה

  כריך גבינת שמנת 
  כריך גבינה צהובה 

  כריך אנטיפסטי  
  כריך אבוקדו  
  כריך ביצה קשה  

  בייגל טוסט בסיס  טוסטים 
  ג'בטה טוסט בסיס  

  ביצה קשה  לטוסט: תוספות 
  ירק )עגבנייה/ בצל/ תירס(  
  זיתים  
  גבינה בולגרית  
  גבינת שמנת  
  טונה  
  פטריות  

  מנת פסטה ברוטב עגבניות  פסטות חמות
  מנת פסטה ברוטב רוזה  
מנת פסטה על בסיס שמן זית  

 ובזיליקום 
 

מנת פסטה ברוטב שמנת   
 פטריות 

 

ברוטב  תפוח אדמה אפוי  
 שמנת/שמנת פטריות/רוזה 

 

חזה עוף עשוי בגריל או על   סוגי בשר/דג
 מצלה לא מטוגן 
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 מחיר המציע  פריטים קטגוריה
חזה הודו עשוי בגריל או מעל  

 מצלה לא מטוגן 
 

פילה דג )ללא עצמות( אפוי או   
 מבושל לא מטוגן 

 

  אורז לבן  תוספות 
  אורז עם תוספות  
צלויים ללא   בטטה/תפו"א 

 הרבה שמן 
 

ירק חם כתוספת   
אפונה/שעועית/ברוקולי/תירס 

 וכ"ו 

 

  מרק מינסטרונה  מרקים ע"פ העונה
  מרק עוף עם אטריות  
  מרק בטטה   

+פירות שומן( 5%)עד יוגורט  מוזלי )בתוספת סילאן או דבש( 
 קטן 

 

+ פירות שומן( 5%)עד יוגורט  
 גדול 

 

  ליטר מוגז  1/2בקבוק  שתיה קלה 
ליטר שתיה לא   1/2בקבוק  

 מוגזת 
 

  ליטר   1/2בקבוק מים   
  אייס קפה קטן  
  אייס קפה גדול  
  טעמים מגוונים   2ברד  

  הפוך קטן  שתיה חמה 
  הפוך גדול  
  אספרסו קצר  
  אספרסו ארוך  

  חטיף בריאות  חטיפים
  במבה קטנה  
  ביסלי קטן  
  אפרופו  
  תפוציפס  
  חבילת מסטיקים 

  מ"ג  200קרקרים עם מלח עד   מנות אישיות 
  טונה מנה אישית   
מנה  5%גבינה לבנה/קוטג' עד   

 אישית  
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 מחיר המציע  פריטים קטגוריה
   סה"כ

  בידי המציע -גיוון פריטים נוספים לתפריט
 )לא לשקלול לבחינת הצעת המחיר( 

  
  
  
  
  

 
 

 השלמות: 

עגבניות,  סלט צריך להכיל את סוגי   • בייבי,  עלי רוקט/  הירקות להלן: חסה, 
 מלפפון, תירס, בצל, זיתים, מלפפון חמוץ, כרוב, פלפל )גמבה(, גזר. 

 טוסט בסיס צריך להכיל גבינה צהובה, רוטב עגבנית/פיצה •

אלף   • להלן:  טוסטים,  לסלטים/  רטבים  מגוון  בה  שיהיה  צריכה  הקפיטריה 
 וכ"ו. האיים, ויניגרט, שמן זית לימון, 

 

 

    מזונות אסורים להגשה או למכירה

אסור למכור, לספק או להגיש בשטח המוסד  – בגני הילדים ובבתי הספר    –ממתקים וחטיפים עתירי  
 החינוכי שומן, מלח וסוכר, וכן משקאות ומוצרים מתוקים וממותקים.  

מזונות מטוגנים ועשירים בשומן: כגון צ'יפס, חטיפים מלוחים, קרקרים מעל   •
 שומן,   3%

 מיני מאפה עשירים בשומן: כגון בורקס, מלאווח, ג'חנון    •

נקניקיות,   • כגון  וניטרטים,  פוספטים  המכיל  ומהצומח:  מהחי  מעובד  מזון 
 המבורגרים, קבב, שניצלים מעובדים ו/או מטוגנים,  

עשירים   • ופלים,  מזונות  קרואסונים,  רוגלך,  עוגיות,  עוגות,  כגון  בסוכר: 
ממתקים, סוכריות ממינים שונים         מנות אישיות מתועשות להכנה מהירה:  

 מרקים ומאכלים אחרים. 

שי מוצרים  רק  למכירה  מותרים  והחינוך,  הבריאות  משרד  להוראות  משרדי  בהתאם  ידי  על  אושרו 
 הבריאות והחינוך    
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 העסקת עובדים -צהרהה -'ונספח 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה  

  מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, 
  

( ומוסמך ליתן  המפעיל  -________________ אצל ______________________ )להלן    -. אני משמש/ת כ1
ניהול והפעלת קפיטריה בביה"ס מבואות ל  5/ח/2021תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז  

 הנגב. 
 

 בתצהיר זה: 

גם בעל  השליטה בו או   -ידי המפעיל. אם המפעיל הוא חבר בני אדם  -שנשלט עלמי      - "בעל זיקה "
ובתחומי   בהרכבו  הדומה  תאגיד  או  המפעיל,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד 
פעילותו לאלו של המפעיל, או מי מהאחראים מטעם המפעיל על תשלום שכר העבודה.

  
 . 1981-התשמ"א כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי(     -    "שליטה "

  . הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי, המפעיל וכל בעל זיקה למפעיל: 2
 

באוקטובר    31  -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
ו/או לפי    1991-ת תנאים הוגנים(, התשנ"א, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטח2002

 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
 

, לפי חוק  2002באוקטובר    31  -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג     __
הוגנים(, התשנ"א תנאים  והבטחת  כדין  העסקה שלא  )איסור  זרים  שכר    1991-עובדים  חוק  לפי  ו/או 

 . 1987-שמ"זמינימום, הת
 

  במקום המתאים[  X]נא לסמן 

 :)יש לסמן(  אחד מאלה במפעיל כי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ; ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום   המפעיל  )א( 
או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה    המפעיל  )ב( 

   ; חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 
או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת    המפעיל  )ג( 

 ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  
 -  ניין סעיף זהלע 

 .  1981 -התשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, – "שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"  
 . המפעילחבר בני אדם שנשלט על ידי   (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  המפעילאם  (2)
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 49מתוך  39עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________   
 

 

 ;בעל השליטה בו )א(  

במהותו להרכב כאמור   ין, דומהימניותיו או שותפיו, לפי הענ חבר בני אדם שהרכב בעלי   )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של  המפעילשל  

 המפעיל;
 ; על תשלום שכר העבודה  המפעילמי שאחראי מטעם   )ג( 

ט שליטה  חבר בני אדם אחר, שנשל  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  המפעילאם  (3)
 במפעיל; מהותית בידי מי ששולט 

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון   –"הורשע" 
 (. 31.10.02התשס"ג )

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 
 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.  75%החזקה של   –"שליטה מהותית" 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 ______________ 
  חתימה            

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ________,  
להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים  ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי. 
 
 

 ____________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 49מתוך  40עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________   
 

 

 הצהרת מחזור כספי -ז'נספח 
 
 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח
 

 _______ תאריך:______________ שם המשתתף: _______________________________
 

 הרינו להצהיר כדלקמן: 
 

עבודות דומות /    היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע   2019-ו   2018,  2017בכל אחת מהשנים  הרינו להצהיר כי  
 - ₪ )לא כולל מע"מ(, בשנים  _____ -מקבילות לעבודות נשוא מכרז זה, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ

 
 היה בסך של ____________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2017המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 
 ___ ₪ )לא כולל מע"מ(. היה בסך של _________________  2018המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 
 היה בסך של ____________________ ₪ )לא כולל מע"מ(.  2019המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 
 חתימת המשתתף: ____________________ 

 ======================================================= 
 אישור רואה חשבון

 
" )להלן:   _______________________ הצהרתשתתףהמ לבקשת  את  ביקרנו  שלו,  החשבון  וכרואי   )"  

היא    המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 
 כות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומ

הנ"ל הצגה מטעה  בהצהרה  בטחון שאין  של  מידה סבירה  להשיג  וזאת במטרה  ובמידע שבהצהרה    בסכומים 
 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
המשתתף    לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת

 . 2017-2019 והיקף עבודות בשניםבדבר ניסיון 
 

 תאריך: __________ 
 _________________ 

  רואי חשבון   בכבוד רב,
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 49מתוך  41עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________   
 

 

 ערבות להצעה  -1'חנספח 
 

 בנק: ____________ בע"מ 

 סניף: ________  

   כתובת הסניף: _____________
 תאריך: __________ 

 לכבוד 
 המועצה האיזורית בני שמעון

 צומת בית קמה 
 85320ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,
 

       ערבות בנקאית מס' הנדון: 
   ניהול והפעלת קפיטריה בביה"ס מבואות הנגב  5/ח/2021 מכרז 

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  "הנערב"על פי בקשת __________ )להלן:   .1

 (.הערבות" "סכוםש"ח )ובמילים:( )להלן: ____ של 
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה   
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 
לחודש שלאחריו    15  -, שהתפרסם ב2021ין ערבות זו, יהא מדד חודש _____ שנת  לעני  "המדד היסודי" 

 )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
 

 לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום. "המדד החדש" 
 

החדש עלה לעומת המדד היסודי,  הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד   
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,    - יהיו הפרשי ההצמדה  

הנקוב   הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק 
 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו    3  -אשונה בכתב, לא יאוחר מלפי דרישתכם הר .2

יעלה על סכום הערבות בתוספת   לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא  המפורטת 
את   לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  ההצמדה,  הפרשי 

 הנערב. התשלום תחילה מאת
 
 ( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.כולל)בתוקפה עד ליום ערבות זו תישאר  .3

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4
 

 כבוד רב, ב
 

 ___________ 
 בנק _____בע"מ  
 סניף ________ 
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 49מתוך  42עמוד חתימת וחותמת המציע:___________________   
 

 

 ערבות ביצוע  -2'חנספח 
 

 בנק: ____________ בע"מ 

 סניף: ________  

   כתובת הסניף: _____________
 תאריך: __________ 

 לכבוד 
 המועצה האיזורית בני שמעון

 צומת בית קמה 
 8532400ד.נ. הנגב 

 א.ג.נ.,
 

       ערבות בנקאית מס' הנדון: 
   בביה"ס מבואות הנגבניהול והפעלת קפיטריה   5/ח/2021מכרז 

 
( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  "הנערב"על פי בקשת __________ )להלן:   .1

 (. הערבות" "סכוםשל _______ ש"ח )ובמילים: ______________( )להלן: 
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה   
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

 
לחודש שלאחריו    15  -שהתפרסם ב  2021לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש _____ שנת    "המדד היסודי" 

 )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
 

 לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום. "המדד החדש" 
 

ברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי,  הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם ית  
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות,    - יהיו הפרשי ההצמדה  

הנקוב   הסכום  את  לכם  נשלם  היסודי  מהמדד  נמוך  יהיה  החדש  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק 
 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו    3  -י דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מלפ .2

יעלה על סכום הערבות בתוספת   לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא  המפורטת 
את   לדרוש  חייבים  שתהיו  ומבלי  דרישתכם  את  להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  ההצמדה,  הפרשי 

 ום תחילה מאת הנערב.התשל
 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ לחודש _______ שנת _______ )כולל( בלבד ולאחר תאריך   .3

 זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .4

 ב, כבוד רב
 

 ___________ 
 בנק _____בע"מ  
 סניף ________ 
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 ממליצים  -'טנספח 

 

רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצוע ו/או מבצע המציע והספק מטעמו באם יש כזה , עבודות דומות  
 למכרז.  9.4בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה, בהתאם לסעיף 

 
 

פרטים בדבר איש  
הקשר )שם,  
כתובת, ומס'  

 טלפון(

עלות  מועד מתן השירות
השירות/העבודה 

שניתנה ע"י  
 המציע

פרטים בדבר 
המסגרת ומהות 

השירות שניתן על  
 ידי המציע 

שם המסגרת/מזמין  
 השירות

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 שם המציע __________ 

 

חתימה________________ חותמת_____________  
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   ביטוח -י' נספח 

 והרחבות   מיוחדים תנאים אחריות  גבול/ביטוח סכום פוליסה 
  אש) רכוש

  כל /מורחב
 ( הסיכונים

 
 

ביטוח אבדן  
הכנסות לתקופה  

  -שלא תפחת מ 
 חודשים  12

 

 האישור מבקש או/ו  הספק רכוש
 המלא  בערכו

 אדמה  ורעית   טבע נזקי  כיסוי 
 פריצה  כיסוי 

  של לרכוש לנזק  חוזר  ובלתי  בלעדי  מוטב האישור  מבקש
 האישור  מבקש

 אחריות צולבת.   ולתקופה לאירוע  ₪ 8,000,000 ' ג צד פוליסת
 הרחב שיפוי 

 קבלנים וקבלני משנה  -הרחב צד ג
שם המבוטח יכלול  חברות בנות ו/או חברת האם ו/או  

 מזמין עובדיהם ו/או מנהליהם של ה
 ויתור על תחלוף 

 מפעיל היה מבוטח נוסף למעשי או מחדלי היהמזמין 
 ראשוניות הפוליסה 

 רכוש המבקש יחשב לצד ג' 
 כיסוי לתביעות המלל כנגד מבקש האישור ותאגידו 

 כיסוי להרעלת מזון ומשקה 
 כיסוי מכשירי הרמה, טעינה ופריקה 

 כיסוי אחריות שילוחית של המבקש ותאגידיו 
 ב לצד ג' כל מי שאינו מקבל שכר מהמבוטח יחש

 כיסוי לפגיעה אישית 
 אחריות צולבת.   ולתקופה  לאירוע  ₪  20,000,000 מעבידים  חבות

 הרחב שיפוי 
שם המבוטח יכלול  חברות בנות ו/או חברת האם ו/או   

 עובדיהם ו/או מנהליהם של המזמין 
 ויתור על תחלוף 

 כיסוי לתביעות מל"ל 
 ראשוניות הפוליסה 

למעביד עובדי  כיסוי המבקש האישור היה ויחשב 
 מפעיל הספק/ה

 מוגדר כצד ג'  מזמין ה
 כיסוי עבודת נוער על פי חוק 

 כיסוי לפגיעה אישית 
 

התאריך הרטרואקטיבי בביטוח יהיה לכל המאוחר     ולתקופה לאירוע 2,000,000 חבות מוצר
 תאריך תחילת העבודה של המפעיל 

 
 אחריות צולבת  

 הרחב שיפוי  
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 ראשוניות  
 חודשים  12גילוי 

המפעיל ימשיך ויציג בפני הקרן/המועצה את אישור  
שנים לאחר מועד   7הביטוח ואת הפוליסות במשך 

מסירת הפרויקט למזמין או עד למועד בו תפוג תקופת  
ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי הסיכונים המבוטחים  

 בפוליסה זו 
  כלליים תנאים

 הפוליסות  לכל
תאגידיו לא יפגעו מחמת  זכויות מבקש האישור ו/או   

אי הודעת המבוטח הראשי על אירוע נזק, איחור  
 בהגשת הודעה 

*אי קיום תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מבקש האישור  
 לא יפגע בזכויות בזכויותיו ו/או זכויות  תאגידיו. 

* ויתור על שיבוב כנגד המבקש ותאגידיו למעט נזק  
 בזדון של המבקש 

ביטוח, למעט שינוי לטובת    *שינוי או ביטול של פוליסת
יום לאחר   60מבקש האישור, לא יכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול 
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 הוראות ממונה הבטיחות-'יאנספח 
 
 

 אריך: __/__/__ ת 
 הוראות ממונה בטיחות  

 
 
ממונה הבטיחות במועצה וליצור עמו קשר בכדי לענות על דרישות  מחובת המפעיל לברר את זהותו של   .1

המועצה בנושא הבטיחות בעבודה, כאמור בהסכם זה ובכל דין, בטרם יחל בביצוע העבודות על פי הסכם  
 זה או ההכנות להן, בתחומי המועצה. 

 
יצוע העבודה  מחובת המפעיל לספק לעובדיו או לעובדי קבלן המשנה מטעמו את הכלים המתאימים לב  .2

ואבזרי ציוד המגן האישי לפי הצורך. מחובתו להקפיד, לפקח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות   הנדרשת 
יתאימו   אשר  העבודה  נעלי  הלבוש,  אביזרי  האישי,  המגן  ציוד  הכלים,  דגמי  לרבות  בו.  הנכון  ושימוש 

 לתקנים המקובלים בהתאם לעיסוק ולמקצוע. 
 
 תאים וזמין של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש.המפעיל יבטיח אחזקת מלאי מ .3
 
המפעיל יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות במועצה, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן וחמור   .4

אין   עובדיו.  ו/או  הקבלן  מעורבים  בהם  ובמתקניה,  במועצה  עבודות  בשטחי  שאירעו  תאונה"(  )"כמעט 
 מחובת הדיווח לפי כל דין.  בהודעה כנ"ל מלשחרר את המפעיל 

 
המפעיל לא יתחיל בביצוע העבודה או הכנות לה, בטרם קיבל תדרוך בטיחותי מן הממונה על הבטיחות   .5

)בודק   ובדיקות  ביטוח  רישוי,  לרבות  דרישתו  לפי  מסמכים  הבטיחות  לממונה  יציג  המפעיל  במועצה. 
מו לצורכי העבודות. מחובת המפעיל להבטיח  מוסמך( לכלי רכב וציוד שיופעל על ידו או על ידי מי מטע

את תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על ציות להוראות ונוהלי הבטיחות של המועצה.  
אין בהוראה זו בכדי להטיל על המועצה ו/או על מי מטעמה כל חובה ו/או אחריות אשר אינם מוטלים  

 עליהם לפי דין ובהתאם לשאר הוראות הסכם זה.
 
המפעיל יידרש לקבל הרשאת עבודה לעבודות אשר יוגדרו על ידי ממונה הבטיחות במועצה כבעלות רמות   .6

העבודה.   הרשאת  אחר  בקפדנות  מטעמו  ומי  המפעיל  ימלאו  עבודה,  הרשאת  משנתנה  מיוחדות.  סיכון 
יה  ממונה הבטיחות מוסמך לבדוק מפעם לפעם את עמידת המפעיל בתנאי הרשאת העבודה, מבלי שיה

בכך בכדי להטיל על המועצה או מי מטעמה כל חובה ו/או אחריות אשר אינם מוטלים עליהם לפי דין  
 ובהתאם לשאר הוראות הסכם זה

 
,  1988 –היה נושא ההסכם "עבודות בניה" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח  .         7

אג למינוי מנהל עבודה מטעמו, גם אם עובדים באתר קבלנים  מקבל המפעיל על עצמו להיות קבלן ראשי ויד
וכל חובות מבצע בניה   נוספים. מוסכם כי המועצה אינה מהווה "מבצע בניה" כהגדרתו בתקנות לעיל, 

 יחולו על המפעיל בלבד. 
 
 
לט,  הכניסה למפעיל ולעובדיו לחדרי פיקוד, חדרי חשמל, ואזורי אחסון חומרים כימיים, הנה אסורה בהח  .8

 אלא אם נקבע בכתב אחרת. 
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 'בי נספח

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 

 לכבוד  

 המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "המועצה"(  

 

 א.ג.נ.,

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "המציע"( במסגרת הצעתי   .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   5/ח/2021במכרז מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .2

 הקובע   כדלקמן :   1958 -ומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח ב׳)א( לצו המועצות המק  89.  סעיף 2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה,  

 הורה, בן או בת, אח או אחות." בן זוג,  - ״קרוב״ 

 הקובע כדלקמן:  1958  –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   .  2.2

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או  -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה  טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם  

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת  

לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור  

 המועצה."  א)ב( לגבי חברי89בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות   12כלל  .  2.3

 הקובע: 

חבר מועצה או    -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״  

 קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו." 

 התאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  ב .  3

 . בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף. 3.1

. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  3.2

 ותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.  של התאגיד באמצע

 .  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי   .4

 הצהרה לא נכונה. 
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( לצו המועצות  3ב׳)  89בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר   2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו   89התקשרות לפי סעיף  

 ברשומות. 

 בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  אני מצהיר .6

 

 

 

 תאריך:_______________  

 חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________ 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי , אישור עו"ד : _________________ 

 

 

 
 הצהרה

 
 

הח"מ,_______________ ת.ז. ______________  מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את הוראות ממונה  אני  
 הבטיחות ואני מתחייב לפעול בהתאם להן. 

 
 חתימה   תאריך:
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 הצהרה לעמידה בתנאי משרד הבריאות  -'גי נספח

 

 בדבר עמידה בתנאי משרד הבריאות ושמירה על בטיחות מזוןהצהרה 

 

 לכבוד  

 המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "המועצה"(  

 

 

 א.ג.נ.,

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "המציע"( במסגרת הצעתי   .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   5/ח/2021במכרז מספר 

הנני מתחייב לפעול על פי תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי  הנני מצהיר בזאת כי   .2

אוכל(, חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון( , וכל דין או חוק בישראל הרלוונטי לשמירה על תנאי תברואה  

 בהפעלת עסק המייצר מזון.   נאותים ובטיחות

. הנני מצהיר בזאת כי יש בידי את כל הידע הדרוש להפעלת הקפיטריה מבחינת בטיחות מזון לאחר שעברתי  3

הסכמה או קורס של בטיחות מזון, לחלופין הנני מצהיר כל לצורך הפעלת הקפיטריה אשתמש בייעוץ ו/או  

 שירותי חברה העוסקת בבטיחות מזון.  

היר כי אני מבין את המשמעות הרבה בשמירה על תנאי תברואה נאותים ובטיחות מזון, מתוך דאגה  .  הנני מצ4

לבריאות הציבור, ובפרט לתלמידים השוהים בקמפוס, וזאת במטרה למנוע מקרים של תחלואה שמקורם  

 במזון .  

ן: הפסקת עבודה זמנית  . ידוע לי כי במידה ולא אעמוד בדרישות בטיחות מזון ינקטו נגדי צעדים שונים כגו5

 ועד הפסקת התקשרות וביטול ההסכם. במקרה כזה לא אהיה סכאי לכל תשלום או פיצוי בגין כך.  

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .6

 

 
 הצהרה

 
 

ואני    האמור לעילת כי קראתי והבנתי את  אני הח"מ,_______________ ת.ז. ______________  מצהיר בזא
 מתחייב לפעול בהתאם להן. 

 
 חתימה   תאריך:

 
 


