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  רשימת נספחים:

  הוראות כלליות  -  'א נספח   

 מפרט הארוחות והרכבן  -    'ב נספח   
 םפירוט המוצרים שימכרו במזנון חלבי ומחיר  -    'ג נספח   
 פירוט ארגזי השתייה ומחירם  -    'ד נספח   
 רוט כיבודים וערכם עפ"י שווי תלושיפ  -  'ה נספח   
 המפעיל לצורך מתן השירותיםרשימת ציוד לסועד שיספק   -    'ו נספח   
 אדם מקצועי לצורך מתן השרות חכורוט יפ  -    'ז נספח   
 הרשות במערך המזוןרשימת ציוד   -  'ח נספח   
 שינוע מזון והפעלת מטבחהנחיות תברואה,   -  'ט נספח   
 איכות סביבה  -    'י נספח   
 הסכם שימוש בנכסי הרשות  -  ' יא נספח   
 כסיםמפרט נ  -  'יב נספח   
 אחזקה לכל מקומות השירות   -  'יג נספח   

 רכישה ואחזקת ציוד מטבח וחדר האוכל במסעדת העובדים   -  1'יג נספח 
 ות וביטוחאחרי  -  'יד נספח   

 המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות   -  1'יד נספח 
 מפעילאישור עריכת ביטוחי ה  -  2'יד נספח 

 ותני שירותים/הספקה לרשותבטיחות וגהות לנ  -  'טו נספח   
 , אבטחת מידע ושמירת סודיותהביטחון הוראות  -  'טז נספח   
 הוראות בטיחות באש  -  'יז נספח   
 ירותי טלפוניהש  -  'יח נספח   
  נוסח ערבות  -   'יט נספח   

 מפעילפרטי חשבון הבנק של ה  -   'כ נספח   
 מפעילהצעת ה  -  ' כא נספח   
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 'א נספח 

 הוראות כלליות

 השירותים המבוקשים: .1

וניהול של מסעדת עובדים בשרית לעובדי הרשות ועובדים אחרים המורשים מטעמה במתחם ה הפעל 1.1
, תוך שימוש במקומות השרות ובציוד הרשות המותקן בהם לצורך הכנה, אספקה שדה התעופה רמון

 .נספח ב'בשיטת ההגשה העצמית, בשעות ובמגוון ע"פ המפורט ב והגשה של ארוחות צהרים,

חלבי לארוחות ביניים (מלא"ב) בהתאם לפירוט זמני הפעילות תוך שימוש  ןוניהול מזנו ההפעל 1.2
, וערב לצורך הכנה, אספקה והגשה של ארוחות בוקר ובמקומות השרות ובציוד הרשות המותקן ב

 .ד'-ם ב', ג' ווהכל ע"פ המפורט בנספחימנות קלות לאורך היום ומוצרים שונים 

 .אספקת ארוחות ארוזות או מוגשות ע"פ הזמנה מוקדמת למתחמים קבועים או משתנים במתחם 1.3

ת לעת עפ"י אספקת כיבודים שונים לצרכי אירוח למשרדים ולאירועים שונים במהלך השנה מע 1.4
 '.ה דרישה, כמפורט בנספח 

  משקאות לעובדי הרשות במיקום ובשעות כמפורט וזאת במחירים ובמגוון כמפורט בנספח ד'.מכירת  1.5

לעובדי צדדים שלישיים ביום ובלילה מעת לעת, וזאת כנגד קבלת הזמנה מזון הכנה ואספקה של 
יודגש כי האספקה המזון האמור.  נפרדת ו/או אישור בכתב מאת הגורם הממונה ואשר כנגדה יסופק

  ורק במתחם שדה התעופה.תותר אך 

 

 אופן ביצוע המכירה: 2

או כרטיסים מגנטיים אחרים  רש"ת מפעילה מערכת לסליקת ארוחות המבוססת על כרטיסי העובד 2.1
 למי שאינם עובדי הרשות.

 מערכת הסליקה מנהלת את זכאות העובדים לארוחות וקניית מוצרים. 2.2

  העובד מול הקופאי או עובד המזנון.בכל מקומות השרות מבוצע התשלום בסוף איסוף המזון ע"י  2.3

 ערך התלוש: 2.4

 נקודות. 100ערך התלוש שיגבה המציע מומר ל  2.4.2

בערך שאינו מובהר כי במקומות השרות ניתן לבצע רכישה של חלקי ארוחות או מוצרים שונים  2.4.3
 נק'. 100 דווקא

ת תספק לקבלן מסופונים לביצוע סליקת הארוחות כאמור, ותהיה אחראית לתחזוקת "רש 2.5
 המסופונים כאמור, למעט במקרה של שימוש בלתי סביר ע"י הקבלן.

 

 מידע כללי:- מקומות השרות 3

 :מטבח מרכזי 3.1

 במקום מטבח מרכזי גדול המבשל את המזון. 3.1.2

 חלבי המייצר מזון עבור המקום עצמו.גם מטבחון במקום  3.1.3

 מטבח קדמי הסמוך לחדר האוכל, בו מבוצע חימום וגמר בישול למזון המתקבל מהמטבח 3.1.4
 המרכזי.

 אזור הגשה וחדר אוכל להצגת המזון, איסופו ע"י הסועדים והסבה לארוחה. 3.1.5

 מזנון חלבי: 3.2

 .מזנון הכולל מטבחון לצורך השלמת הכנה של כריכים וסלטים 3.2.2

 מלא"ב למכירת ארוחות חלביות ומוצרים. 3.2.3
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 שעות פעילות:  4
 חגים.מובהר כי בכל מקום בו רשום יום ו' או ש' הכוונה היא גם לערבי חג ו 4.1

 
  הערות  ארוחות בוקר ארוחת צהריים  ימים  מסעדה

 מסעדה בשרית
      14:30 – 11:30  'ש –א' 

        

    06:00-22:00  ש' –א'   מלא"ב

  

 כמויות תלושים:יום 14בהתראה מראש של  הרשות תוכל להורות על הרחבת שעות הפעילות 5

 ר חדש לחלוטין.אין לרש"ת כל מידע על כמויות הצריכה הצפויות משום שמדובר באת 5.1

  

 :ציוד ותחזוקה 6

 .'ח רש"ת תספק לקבלן ציוד בכלל מקומות השרות ע"פ רשימות הציוד בנספח  6.1

מובהר כי עם קבלת האתר תיערך ע"י הצדדים ספירת מלאי מלאה של ציוד הרשות, ורשימות  6.2
 הציוד יעודכנו בהתאם.

 .1'יג  בנספחיבויות הקבלן ע"פ החוזה כאמור תחזוקת ציוד הרשות הינה חלק ממחו 6.3

 לעניין מובהר ',ו  בנספחהקבלן נדרש לספק את כלל הציוד המתכלה למקומות השרות כמפורט  6.4
 .מהחוזה כחלק הקבלן"י ע שיסופק מיוחד ציוד גם מפרט הנספח כי זה

 

 :קשורתציוד סליקה ות 7

 תקשורת: 7.1

 מובהר כי הקבלן רשאי להתקין ציוד קצה הנזקק לתקשורת. 7.1.2

 .'יח  בנספחנקודות תקשורת יסופקו אך ורק כמפורט  7.1.3

 ציוד סליקה: 7.2

 שירותי אספקת קוראים / מסופונים ושירותי אחזקה לקוראים / מסופונים, על חשבון הרשות.  7.2.2

ידי ראש - חזקה יידרשו בשל שימוש בלתי סביר (כפי שיקבע עלבמקרים בהם שירותי הא 7.2.3
מחלקת חישוב נוכחות, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי), יחויב המפעיל בתשלום בגין שירותי 

 האחזקה. 

תיקון למסופון / קורא, שבעקבותיו תידרש החלפתו, -בגדר האמור, במקרה של נזק שאינו בר 7.2.4
 ע"מ).$ (לא כולל מ900יחויב הספק בסך של 

מובהר כי הרשות רשאית להחליף את השימוש במסופונים / קוראים בכל אמצעי אחר,  7.2.5
 ושינוי כנ"ל יהיה על חשבון הרשות. 

 

 :עובדי הקבלן 8

 ' מפרט את כמות העובדים במקומות השרות בהתאמה לשעות הפעילות.ז  נספח 8.1
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ם כמפתח לשרות ראוי לעובדיה ומפקחת על התאמת מובהר כי רש"ת רואה את כמויות העובדי 8.2
 כמויות העובדים לנדרש בחוזה.

 

 

 במקומות השרות לקבלן:ועל חשבונה שירותים שיסופקו ע"י רש"ת  9

 .חשמלו מים, אספקת מיזוג אוויר 9.1

 .פינוי אשפה, טיפול בביוב 9.2

 ניקיון חלונות. 9.3

 

 הוראות כלליות בקשר למוצרים שימכרו במזנונים: 10

 ט את המוצרים שימכרו ע"י הקבלן במזנוני המלא"ב.נספח ג' מפר 10.1

רשימת המוצרים המפוקחים, ורשימת המוצרים - הנספח מפרט רשימת מוצרים עם מחירם 10.2
 המומלצים.

 מובהר כי כחלק מהתחיבויות חוזה זה אין הקבלן רשאי לשות את מחירי המוצרים המפוקחים. 10.3

 ל מקרה של מחלוקת:באשר למחיר המוצרים המומלצים יחול המנגנון להלן בכ 10.4

 .5%מחירו של כל מוצר יחושב על בסיס המחיר המומלץ לצרכן של אותו מוצר, בתוספת  11.4.1

מחירו של מוצר שאין לו מחיר מומלץ לצרכן יחושב על בסיס המחיר הממוצע של אותו מוצר  11.4.2
 .%5בתוספת  ) mysupermarket )permarket.co.ilwww.mysuׂבאתר האינטרנט 

, ורק אישור מנהל החוזה מראש ובכתבמובהר כי כלל מחירי המוצרים המומלצים יקבלו את  11.4.3
 לאחר קבלת האשור כאמור תבוצע ע"י הקבלן המכירה של אותו המוצר בפועל.

 

 סדר וניקיון במקומות השירות: 11

זה השטחים הציבוריים והמעברים  קבלן ובכללמקומות השירות הינם באחריות הבניקיון הסדר וה 11.1
 הנמצאים באזור מקומות השרות.

מטלות הסדר וניקיון מקומות השרות יחולקו לשניים, כך שעובדים שבאותה המשמרת עוסקים  11.2
לצורך כך ידאג ציבוריים ואו אזורים \במזון לא יעסקו באותה משמרת בסידור וניקיון שירותים ו

לטובת ניקיון ע"פ תורנות) יוקצה עובד נוסף (לן, , באתרים כאמור להשבכל משמרתהקבלן 
 השירותים והשטחים הכלליים.

 

 :רישוי 12

 מובהר כי לקבלן אחריות בלעדית על הוצאת רישיון עסק למקומות השרות על שמו של הקבלן. 12.1

 עוד מובהר כי הקבלן חייב להפעיל את מקומות השרות בהתאם להוראות כל דין, הוראה או חיקוק. 12.2

את מובהר כי היה וידרשו שינויי תשתית כל שהם באחד או יותר ממקומות השרות, יחולו יחד עם כל ז 12.3
 ביצוע שינויים אלה על רש"ת.
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  'ב נספח 

  והרכבןמפרט הארוחות 
  

 כללי: .1
מנים המפורטים הקבלן יספק את שירותי ההסעדה ע"פ המאפיינים, המפרטים, המשקלים ולוחות הז .1.1

 במסמך זה על נספחיו.
 הקבלן יבצע הוראות מפרט זה ככתבו ואי מימוש הוראה מהוראותיו תהווה הפרה של ההסכם. .1.2
 להלן פרוט התחייבויות הקבלן בכל האמור לארוחות ומבנה כלל הארוחות המבוקשות. .1.3

  

 הוראות מיוחדות: .2
  יש להכין את המזון סמוך ככל שניתן לזמן ההגשה. .2.1
 ס"מ. 10ש מזון מבושל מכל סוג שהוא בתבנית גסטרונום שעומקה עולה על אין להגי .2.2
 , ללא תוספת תשלום.take awayתינתן אפשרות לאריזת המנות  .2.3
 ת. ות מקוררוכל פריטי התוספות והרטבים הדורשים קירור יוגשו בעמד .2.4
 ים עם מכסים ציריים או בצנצנות.פריטים שאינם דורשים קירור יוגשו בכל .2.5
 של רטבים ותוספות יהיו מכוסים ומסומנים בשם הרוטב.כלי הגשה  .2.6
 כל מוצרי הבשר יהיו באיכות גבוהה, ללא חומרים משמרים כל שהם, ויכילו מים עד גובה התקן. .2.7

 

 מזון בריא: .3
 רש"ת מעודדת שימוש במזון בריא, ומבקשת לפעול עם הקבלן לקידום המזון הבריא וצריכתו. .3.1
 סוגי מזון וחומרי גלם.מצ"ב להלן הנחיות והוראות באשר ל .3.2
 מזון מעובד ושימוש באבקות: .3.3

 הקבלן ימנע ככל הניתן משימוש במוצרי מזון מעובדים. .3.3.1
שעבר תהליכי עיבוד מוקדם מכל סוג טרם הגעתו  כל מזון או חומר גלםמזון מעובד לעניין זה יחשב:  .3.3.2

 למטבח החברה או מטבח היצרן של הקבלן.
 שמני טיגון: .3.4

 י טמפ' שריפה גבוהה, כדוגמת קנולה.טיגון יבוצע בשמנים בעל .3.4.1
מובהר כי השימוש בשמן סויה אסור וכי במידה והספק יבקש להשתמש בשמן אחר מקנולה לטיגון, יובא  .3.4.2

  הדבר לידיעת ואישור רש"ת.
 סלטים: .3.5

 .אתרכל הסלטים המורכבים יוכנו ב .3.5.1
  הוראות אלו חלות גם על סלטי טחינה וכל סלט מורכב אחר למעט חומוס. .3.5.2

 מרקים: .3.6
 כל המרקים יוכנו במקום עם שימוש מינימאלי באבקות. .3.6.1
 או שווה ערך.אבקות לשימוש במטבח יהיו מתוצרת תלמה או אוסם  .3.6.2

 דגים: .3.7
 אין להגיש זנבות מרלוזה למעט כקציצות אחת לשבוע. .3.7.1
  דגים שיוגשו יהיו שלמים או דגים מפולטים. .3.7.2

 ארוחת בריאות: .3.8
 ת ארוחת בריאות מלאה.הספק ידאג בכל יום לאספקת מוצרים שיאפשרו הרכב .3.8.1
 :פריטים בארוחת הבריאות יהיו .3.8.2

 אידוי או בישול.\דג ללא שמן באפייה\עוף\מנת בשר .3.8.2.1
 תוספת דגן מלא שבושלה ללא שמן. .3.8.2.2
 תוספת ירקות מאודים או שלל ירקות בתנור. .3.8.2.3

  

 ספקים: .4
 רשאית לפקח על ספקי חומרי הגלם של הקבלן. ארש"ת תה .4.1
 פקים המספקים מזון או מוצרים לרש"ת.לצורך כך הקבלן יעביר רשימה של כל הס .4.2
 :ביניהםלכל ספק יש לצרף האישורים לאבטחת איכות המוצרים המסופקים ע"י הספק,  .4.3

 רישיון יצרן. .4.3.1
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 אישורים וטרינאריים. .4.3.2
 על ידי הקבלן. רש"תספקי הקבלן יהיו כולם כשרים, והעתק תעודת הכשרות שלהם תועבר ל .4.3.3

 .ן לעבוד עם ספק מסוים מכל סיבה שהיארש"ת שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהקבל .4.4
  

 אירועים והנחיות מיוחדות:חגים,  .5
 פעילות בחגי תשרי: .5.1

 במהלך חגי תשרי עשויה להשתנות הפעילות בשדה וכתוצאה מכך גם פעילות מערך המזון לעובדים. .5.1.1
יום טרום החגים על תכנית העבודה של מסעדת העובדים והקבלן יחויב לבצע  21הרשות תודיע עד  .5.1.2

 דרישות הרשות כאמור. את
 על הקבלן לקחת בחשבון כי מגמת הרשות היא להמשיך את הפעילות בפגיעה קטנה ככל הניתן. .5.1.3

 תקופת הפסח:פעילות והתנהלות ב .5.2
 במהלך הפסח משתנה פעילות מסעדות העובדים. .5.2.1
 יום טרום החגים על תכנית העבודה הרלוונטית והקבלן יחויב לבצע את דרישות 21הרשות תודיע עד  .5.2.2

 הרשות כאמור.
 ארוחות חגי ישראל: .5.3

 במהלך השבוע שלפני החגים להלן יקיים הקבלן ארוחה חגיגית שתהיה ארוחת חג ואלה הם: .5.3.1
 תוגש ארוחה אשר תכלול מנות המאפיינות את החג. – ראש השנה .5.3.1.1
 תוגש ארוחה אשר תכלול מנות המאפיינות את החג. – פסח .5.3.1.2
  נות את החג.תוגש ארוחה אשר תכלול מנות המאפיי – שבועות .5.3.1.3
 תוגש ארוחה על האש. – יום העצמאות .5.3.1.4

 לפחות פריט אחד בכל יום שיאפיין את החג ומנהגיומהלך השבוע שלפני החג בחגים הבאים יוגשו ב .5.3.2
  ואלה הם:

 .לביבות, סופגניות – חנוכה .5.3.2.1
 .אזני המן – פורים .5.3.2.2
 . פרות יבשים – טו' בשבט .5.3.2.3
  הקבלן רשאי להציע פריטים נוספים. .5.3.2.4

 :ארוחות אטרקציה .5.4
 פעמים בשנה יבצע הקבלן ארוחת אטרקציה. 6אחת לחודשיים /  .5.4.1
בארוחת אטרקציה יוגדר נושא מובהק למזון לכלל המזון ולחלק ממנו והמזון ייסוב סביב הרעיון  .5.4.2

 האמור.
 יום על האש. \יום אסיאתי  \יום בריאות  \לדוגמה: יום ללא בשר  .5.4.3
ערך ארוחה חגיגית בה יהיה החג נושא ארוחות האטרקציה יהיו במתאם לחגי ישראל ולפני חג ת .5.4.4

 .5.3כאמור לעיל בסעיף  מרכזי

 

 :תשעת הימים (מר"ח אב ועד ט' באב) .5.5
 יגיש הקבלן לסועדים תפריט המתוגבר במנות דג שונות. זו הבתקופ .5.5.1
 את התפריט ואת המנות הרלוונטיות השונות. רשותיתאם הקבלן עם ה זו הטרם תקופ .5.5.2
ואיכות המוצרים שיוגשו בתקופה זו לא תיפול  ה זוארוחות בתקופ לא יחול תשלום נוסף כלשהו בגין .5.5.3

 מהאיכות הרגילה של מוצרי הדג לאורך השנה.

  

 הצגת תפריט: .6
את התפריט השבועי לשבוע העוקב, לבחינתו  רשותהקבלן יעביר עד ליום ה' בכל שבוע באמצעות דוא"ל לנציג ה .6.1

 יג.ולפרסום התפריט במתקני החברה בהתאם לשיקול דעת הנצ
הקבלן יציג את התפריט היומי בכניסה לחדר האוכל. הצגת התפריט תהיה באמצעות לוח מעוצב באחריות  .6.2

 הקבלן. 
 התפריט המוצג יפרט את המוצרים בתפריט היומי בעברית. .6.3

 

 שילוט: .7
הקבלן ימקם מעל לכל עמדת הגשה שלט שיציג את העמדה ומהותה, כגון: עמדת שף, מנות עיקריות, קינוחים  .7.1

 .וכו'
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 מ'. 2.5תלה מעל העמדה בגובה יאורך שיתאים לכיתוב. השלט יבסמ' ו 20השלט כאמור יהיה בגובה של  .7.2
 שיציג את המנה הספציפית בשמה ובמהותה.  קטן עיקרית (מכל סוג) יונח שלט הליד כל מנ .7.3
 ג'. 100השלט כאמור יכלול גם את הערך הקלורי המוערך של המנה ל  .7.4
 ות הקינוח.שלטים כנ"ל יונחו גם ליד מנ .7.5

 כשרות: .8
 הקבלן יפעל בנושא הכשרות מול רב הרשות  .8.1
 אשר יהווה את הגורם המכשיר את מערכי המזון והגורם הקובע בכל האמור בכשרות ונהליה. .8.2
 אחזקת משגיחי הכשרות יהיו על חשבון הקבלן וע"פ דרישת רב הרשות. .8.3
 ע"פ המובא בנספח העובדים. מובהר כי כחלק מדרישות הכשרות נדרש הקבלן להחזיק גם משגיחי שבת .8.4

  

 טבלת משקלים: .9
  המשקלים מתייחסים למרכיב המנה העיקרי נטו ללא ציפוי, רוטב או תוספות נלווית. .9.1
  משקל המנה המצוין בטבלה מתייחס למנה לאחר הבישול, וכי הם המינימום המבוקש. .9.2

  משקל ג'  פריט

   220  ממולאים בחלבון מן הצומח או מן החי

   160  הצומח במנות צמחוניותמרכיב חלבון מן 

   160  (אמנון, לברק, סול, נסיכה, טונה, סלמון, רוטבש)פילה דג 

   300מינימום   , רוטבש, אחר)אמנון(דג שלם 

   200 קציצות דג

   250מינימום  (מכובס, פרוק, צלוי)כרעיים 

  160 שניצל ללא הציפוי \חזה על האש 

   200  בקר\קציצות עוף

   180  רוס, צלוי, בפריסה)(מוקפץ, פ הודו

   160  פרגיתמנת 

   180  , אסיאתי)סטרוגונוףמוקפץ, (בקר \ם עוףנתחי

   150  מנות בקר גושניות

   180  עוף\בשר טחון במנות מגוונות בקר

   200 עוף\בקרהמבורגר 

  160  הודו\חלקי פנים עוף

  180  נקניקיות צ'וריסוס

  180  שווארמה הודו 

  130  מאפים
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 הרים בשריות:ארוחות צ .10
מודגש גם התשלום בגין הארוחה מתבצע בסוף תהליך איסוף המזון באמצעות כרטיס העובד אצל עמדת  .10.1

 הקופאי. 
 קיימות לבחירת העובדים שני סוגי ארוחות: .10.2

 :ארוחה מלאה .10.2.1
 ארוחה בהגשה עצמית מנה עיקרית בחלוקה ע"י עובד הקבלן. .10.2.1.1
סלטים, קינוחים, מרקים, לחם הארוחה כוללת: מנה עיקרית אחת לבחירה, תוספות,  .10.2.1.2

 ושתייה חופשי.
 נק'. 100מחיר ארוחה מסוג זה הוא  .10.2.1.3

 ארוחה ללא בשר: .10.2.2
 ארוחה בהגשה עצמית ללא מנה עיקרית. .10.2.2.1
 הסועד מקבל לבקשתו צלחת מנה עיקרית מעובד הקבלן בעמדת המנות העיקריות. .10.2.2.2
 העובד אוסף מכלל המזונות המוצעים בהגשה חופשית כרצונו. .10.2.2.3
 נק'. 50וג זה הוא מחיר ארוחה מס .10.2.2.4

 להלן מבנה הארוחה: .10.3

  

   

משקאות 
  קרים

  .יםבחדר האוכל מותקן קולחן סודה ומ
  ציב במקום קולחן אספטי בשני טעמים. הקבלן יתקשר עם ספק משקאות קלים וי

  סופ"ש  אמצע השבוע 

מנה עיקרית
  

מנתסוגים,  6בחירה בין קבלן, המנה עיקרית בחלוקה ע"י עובד 
 סוג. 1גריל 

 סוג. 1 תבשיל 

  עוף מכובס קבוע או מנת דיאטה קבועה. –סוג.  2מנת עוף

  סוג. 1מנת דג 

  סוג + כתיתת טבעול באופן קבוע. 1צמחוני 

 הבהרות:  

o  בכל יום ניתן להשתמש בבשר טחון למנת גריל
 אחת (קבב, המבורגר) ולתבשיל אחד ממולאים.

o  בימי הקיץ בתאום עם צרכי הדת תועלה כמות
  ל חשבון מנות העוף.ע 2סוגי הדגים ל 

  סוגי מנות עיקריות: שלש

 .מנת צלי בקר 

  עוף. \מנת צלי הודו 

 .מנת דג אפוי בתנור  

פינת 
 אטרקציה 

 אטרקציה פינת תבוצע יום בכל .  

 בפינה תוצע מנה עיקרית אחת:  

o (המבורגר בלחמנייה, סטייק בגריל) פינת גריל 

o  הודו, בקר ועוף. - קארווינג 

o .סושי 

o .ראמן 

o .שוק דגים 

o .פינת שקשוקה 

o  חומוס עם בשר. –פינה מזרחית 

o  טורטיות במגוון מילואים. –פינה מקסיקאנית 

o  .שווארמה 

o בהכנה במקום מוקפץ.  

  אין
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תוספות 
 חמות

  
  סוגים יומיים בהגשה עצמית: 5

  בתבשיל הירקות יש להשתמש בירקות טריים עונתיים
 משימוש בירקות קפואים ומשומרים.ככל שניתן ולהימנע 

 צ'יפס בכל יום.  -חד סוג א 

  א אפוי או צלוי במגוון רטבים וצורות ותפ -אחד סוג"
 הכנה.

  אורז במגוון צורות הכנה ותיבול כולל קטניות  -אחד סוג
 ראה תפריט. –חליפיות 

  תערובת ירקות צלויים בתנור בשמן זית, עשבי  –אחד סוג
 מוגשים חם. –תיבול טריים ומלח גס 

  מגוון ירקות בתנור בתיבול טי) (אנטיפסירקות דייאט
  בכל יום. – ושמן זית מלח

   סוגים יומיים: 2

 .ירקות חמין 

 .אורז לבן מבושל  

סלטים 
  מורכבים
  קרים

  סוגים יומיים בהגשה עצמית: 10

  ללא תיבול. –סלט ירקות טרי קצוץ במקום 

  בכל יום. –חומוס, טחינה לבנה 

  בכל יום. –חמוצים ביתיים 

 בכל יום. –ם סוג ירקות מוחמצי 

  כל יום. –כרוב במגוון צורות הכנה ותיבול 

  בכל יום. –תערובת חסה ניטראלית 

 3 .סוגי סלטים מורכבים משתנים  

   סוגים בהגשה עצמית: 4

 .סלט ירקות קצוץ 

 טחינה.ו חומוס 

  תערובת חסה
 ניטראלית.

  גזר מתוק במיץ
  הדרים.

תיבול 
  ותוספות

  וספות ואמצעי התיבול הבאים:בכל יום יוצעו בעמדות הרלוונטיות הת
סחוג, שני רדל, מיץ לימון, שמן זית אמיתי, , חאמיתי קרוטונים, עשבי תבלין, חומץ, קטשופ

  .רטבים לסלט של יצרן מוכר, סויה, וחמוצים

  מרק

 יוגשו שני מרקים חמים בכל ימות השנה.   

  על בסיס ירקות ויהיה יהיה מרק צח קבוע מרק אחד
   פרווה.

 בשרי \(מורכב) ויהיה פרווההיה מרק מתחלף המרק השני י
  בהתאם לסוג המרק.

  שקדי  –בסמוך למרקים יוגשו תוספות רלוונטיות כגון
  קרוטונים, אטריות וכד'. מרק,

יוגש מרק צח בלבד, כולל 
  תוספות

  קינוח

  1 סוגי קינוחים: 4יוגשו וייעודי קינוחים יוגשו במקרר 
  וכנים לאכילה.סוג, פירות העונה, חתוכים, שטופים ומ

 2 בחושות, פאי פירות, פאי לימון וכו'.- סוג עוגות פרווה 

 בצורה ברורה. ןסוג קינוח מופחת סוכר ויסומ  

יוגשו פירות העונה שטופים 
  ומוכנים לאכילה.

  לחם

  כנ"ל אין בעייה סוגי לחם, בניהם: 5יוצעו לפחות 

פיתות, לחמים מתובלים ממגוון סוגים. מוגש במגשים אסטטיים, 
  בכל יום יוגש לפחות סוג אחד של לחם קל. 

  יוצעו:

חלות שבת סטנדרטיות, 
  פיתות.
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 : (דוגמה)תפריט חודשי  .11
  מנות עיקריות

  בקר  עוף
  תדירות  הערות  פריט  תדירות  הערות  פריט

עוף בהשלמה 
  שונה

עוף צלוי או  1/4
  אפוי

 המבורגר בגריל  כל יום
עם לחמנייה 
  ותוספת

  אחת לשבוע

  פעמיים בשבוע    קבב  כל יום  עוף בלבד  שניצל חזה עוף
  חודשאחת ל   סטייק על הגריל  כל יום  עוף בלבד  חזה עוף בגריל

  נתחי הודו
מוקפצים או 
  מצופים

  אחת לשבועיים    רוסטביף  אחת לשבוע

  אחת לשבוע  בתפזורת  שווארמה
נקניקיות 

  גריל צוריסו
  אחת לשבועיים  

  בועאחת לש   בקר סטרוגונוף  אחת לשבוע    כבד עוף

  שווארמה הודו
בגריל 

  בשווארמה
  פעם בשבוע  או קציצות  כדורי בשר  ייםאחת לשבוע

  פעם בשבוע    ממולאים  ייםאחת לשבוע   עוף בגריל בפרוק

  ייםאחת לשבוע    פרגית
תבשיל בקר 
  ברטבים

גולש, נזיד, 
  תבשיל

  פעמיים בשבוע

  

  צמחי  דג

  פעם בשבועיים  במילוי משתנה מאפה בצק עלים  פעם בשבוע  אפוי או בגריל סטייק סלמון

  פעמיים בשבוע  אפוי/או מטוגן דג שלם
ירקות 
  ממולאים

  פעם בשבוע  

  נסיכה
אפוי או 

מטוגן/או 
  ברוטב

  פעם בשבוע    מוסקה  פעם בשבוע

  פעם בשבועיים    שקשוקה  פעם בשבוע  מטוגן בציפוי  סול

  פעם בשבועיים    מלווח / ג'חנון      

  ועפעם בשב  תרד, פטרייה,  פשטידה      

      
עלי גפן 
  ממולאים

  פעם בשבועיים  

  פעם בשבועיים    סיגרים      
  כל יום    קופסת טונה      

  

  תוספות חמות
  ירקניות  פחמימות

  אורז לסוגיו
בהשלמה 
  משתנה

  פעמיים בשבוע במגוון השלמות תירס \אפונה   בשבוע 3

  תפו"א אפוי
בהשלמה 
  משתנה

  פעם בשבוע   ירקות קוסקוס  פעמיים בשבוע

  פעם בשבוע במגוון השלמות קישואים  פעם בשבוע    ת תפ"אמחי

  פעמיים בשבוע במגוון השלמות גזר  פעם בשבוע    פסטה
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  פעם בשבוע    מנגולד  פעם בשבוע    קוסקוס

  לקט ירקות  בכל יום    צ'יפס
מוקפץ או 
  מבושל

  פעמיים בשבוע

  כרוב  פעם בשבוע    בורגול
במגוון השלמות 

  (גם חמוץ)
  פעם בשבועיים

  פעם בשבוע במגוון השלמות  שעועית  פעם בשבועיים    חיטה

  

 מאגר חומרי גלם ושיטות הכנה: .12
 זה:להלן מגוון חומרי גלם למנות המבוקשות השונות במכרז  .12.1
הקבלן ישתמש בכל שיטות ההכנה המוצעות ובכל חומרי הגלם, והכול ע"פ התפריט המצורף כחלק  .12.2

 ממפרט זה.
 משקל כל מנה יהיה המשקל המבוקש במפרט זה.רשות שדות התעופה מבהירה כי בכל מקרה  .12.3

  מנות עיקריות בשריות

  אופני הכנה  חומרי גלם

  צלי, תבשילי בקר מתובלים, גולש צוואר, לשון, צלי, כתף –נתחי בקר לבישול ארוך 

סינטה, קשתית (אסאדו),  –בקר  –נתחים צלויים 
  עין, חזה.

  צלייה בתנור, צלייה בגריל, קארווינג.

  טחון בשר בקר
קציצות מטוגנות, כדורי בשר ברוטב, קבב צלוי, 

  המבורגר

  סטרוגונוף, הקפצה בירקות  נתחוני בקר

  חזה עוף שלם
על הגריל, מטוגן מצופה (שניצל), ממולא אפוי 

  (פופייט), ממולא מטוגן (קורדון).

  נתחי חזה עוף
מוקפצים עם ירקות ורוטב, מצופים ומטוגנים, 

  ת.צלויים בגריל עם תוספו

  רבע עוף, כרעיים, כנפיים, עוף שלם –חלקי עוף 

  

אפויים בתנור במגוון טעמים, צלויים על הגריל 
אחרי בישול מוקדם, מצופים מטוגנים, מאודה 

  בציר.

  מעורב ירושלמי על הגריל, כבד מוקפץ  פנים, כבד, חלקים אחרים –חלקי עוף 

  ור, שלם אפוי בתנור, שניצל, ממולא אפוי בתנ  חזה -הודו 

ה, על שיפוד בתיבול צ'מוקפצת על הפלאנ  שווארמה -הודו 
  מתאים.

  שיפודי פרגיות (שישליק).

  אפוי בתנור ברטבים תואמים  שוק -אווז 

 –ירקות ממולאים, קובות, קנישס, קרפלך   בבשר טחון ותוספות –ממולאים 
  מטוגן, אפוי, מבושל

  מנות עיקריות דגים

  רמטוגן, אפוי שלם בתנו  אמנון

  אפויים ברוטב בתנור\מבושלים  נסיכה פילה מרלוזה

 אפוי שלם בתנור, סטייק בגריל או בתנור, מאודה  סלמון

  מטוגן  סול
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  צלוי בתנור. \מאוד  \אפוי  דניס

  סטייק בתנור  טונה

  צמחוניות –מנות עיקריות 

תפ"א ממולא פיצה, שקשוקה, ירקות ממולאים באורז,  מאפה על בסיס בצק עלים במילוי פרווה,
  בתרד או פטריות,

כרישה, לאזנייה  \כרובית  \בלינצ'ס במילוי מחית ירקות, רביולי במילוי ירקות, לביבות תפ"א 
  צמחית, מוסקה, פשטידות על בסיס ירקות או עלים.

   מרקים

  אבקות מרק.עם שימוש מינימלי ביוכנו על בסיס ירקות וחומרי גלם טריים 

עגבניות, שעועית, עדשים, בצל, גולש, גריסים, עצם תימני, פטריות, תפו"א,  סלרי, אפונה,ירקות, צח, 
  חומוס, כופתאות, תירס, מינסטרונה, ברוקולי, דלעת, כתום, כרישה, כרובית.

  

  מלבד המרק הבשרי (מורכב) יוכן גם מרק צח פרווה בכל יום

  

  תבשילי ירקות חמים

  ות.אורז על סוגיו כולל אורז מעורב בקיטניות אחר

  קוסקוס וירקות, חיטהם אפויים, כוסמת בהשלמות שונות, פסטה ואטריות עם או בלי רוטב, פתיתי

פירה, קרוקטים, תפ"א צלוי במגוון צורות חיתוך   תפו"א 
  ותבלינים. צ'יפס.

ירס, קישוא, חציל, גזר, כרובית, אפונה, ת
כרוב קולרבי, שעועית ירוקה, שעועית צהובה, 

לעת, בטטה, מנגולד, חצילים, לבן ואדום, תרד, ד
  , סלק.ברוקולי, לקטי ירקות. במיה, ארטישוק

  

  תבשילים

    מאפי ירקות שונים
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 ארוחות בוקר חלביות: .13
 .07:00-11:00במזנון החלבי יוגשו ארוחות בוקר בין השעה  .13.1
 נק'. 50ערך ארוחת הבוקר הוא מחצית תלוש  .13.2
 :להלן מבנה ארוחות הבוקר .13.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אמצע וסוף שבוע

–ות חמים משקא
חופשי למזמין 

  ארוחה

  קפה שחור, נס קפה, נס קפה נטול, שוקו, תה.

  סוכר, סוכר חום, סוכרזית. בקרטון.  3%ו  1%חלב 

  עלי נענע טרייה, פלחי לימון טרי.

מבנה ארוחת 
 חלביתבוקר 

 בחירה בין

ביצה עשויה לבחירת 
הסועד משתי ביצים 

  בגודל בינוני

קשת, ביצה חביתה, עין הפוכה בלבד, מקוש
  קשה 

  או

גר' מסוג גבינה מלוחה,  220בורקס במשקל של 
  "אותפ

  סוגי גבינות 4מבין  1
 50 1%פזורת, גבינה לבנה רזה ג' ת 50 5%קוטג' 

תפזורת, סקי ג'  50ג' תפזורת, סקי בתיבול בצל 
  תפזורתג'  50בתיבול זיתים או שווה ערך 

  מעדן חלב אחד

  מ"ל 170שלי בגביע 

  מ"ל 170יע אשל בגב

  מ"ל 170 יוגורט ביו

  מ"ל 150מעדן פרי 

  ג' לארוחה 80תפזורת  –או טחינה  חומוס  ממרח

הגשה 
  חופשית

מגוון  1/3מלפפון,  1/3עגבניות,  1/3ירקות לא מתובל שיכלול סלט  .1
 .גזר, פלפל, וחסה –ירקות

 .עגבנייה, מלפפון, גזר, גמבה –ירקות סלט פרוסים  .2
ק קצוץ, בצל יבש קצוץ, רבעי לימון טרי, שמן זית, פטרוזיליה, בצל ירו .3

 .חומץ
 ג' לארוחה. 50 זיתים .4
 ממרח שוקולד.וריבה  .5
  .חמאה במנות אישיות .6

  לחם

 מגוון הלחם יהיה זהה לזה המוצע בצהרים. .1
 .בסופ"ש יוצע מגוון לחמים זהה למבוקש בצהרים סופ"ש .2

  

  ארוחת מוזלי

 מ"ל. 250ארוחת המוזלי תוגש בקערית בנפח של 

 ג' של פירות טריים חתוכים. 80מ"ל יוגורט בקר. ו  180הקערה תכיל לפחות 

  ג' ודבש. 30את הקערית תעטר גרנולה במשקל של 
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 זנון החלבי:כריכים וסלטים למכירה במ .14
 והסלטים להלן במזנון.בכל ימות השבוע יציע הקבלן את הכריכים  .14.1
 נק'. 34מחיר הכריך יהיה  .14.2
 סלטים יוכנו בעת ההזמנה ולעיני הסועד ויארזו באריזות המתאימות לכך.כריכים ו .14.3
 כריכים יוכלו להיות מוגשים לסועדים גם כטוסט לבחירתם. .14.4
 תשלום.תוספות ללא  2מחיר הכריך מאפשר ללקוח  .14.5
  נק'. 10בגין כל תוספת נוספת תחול עלות של  .14.6

  מפרט כריכים חלביים

  סוגי לחמים לכריכים

  ג' ליחידה. 120כריך יהיו במשקל שלא יפחת מ לחמניות ולחמים ל

 לחמנייה מסוג שליש בגט מקמח מלא באפייה במקום.

  לחמנייה מסוג שליש בגט לבן באפייה במקום.

  חמאה, מיונז, פסטו, מרגרינה, חומוס.  בסיסי ממרחים לכריכים

  מילוי עיקרי לכריכים

  חופשי לבחירת הסועד

  מקסימום) 2(

 ופה ונקייה.טונה משומרת בשמן, שט 
 .סלט טונה מתובל במיונז, זיתים ותבלינים 
 .גבינות: מלוחה, צהובה, שמנת, רזה 
  קשות או חביתה משתי ביצים. 2 –ביצים 
 .סלט ביצים על בסיס ביצים עם מיונז בצל ירוק ומלפפון חמוץ  

תוספות חופשיות לכריכים

  לכל כריך ניתן יהיה להוסיף באופן חופשי מהתוספות להלן:

 חסה. 
 .עגבניות טריות 
 .מלפפון טרי 
 .זיתים מגולענים 
 .מלפפון חמוץ 
 .גזר 
 .סחוג, קטשופ, מיונז, רטבים  

  מפרט סלטים חלביים

  בסיסי סלטים

  יוצעו שני בסיסי סלטים עיקריים:

  בי ביחס יסוגי חסות בתערובת), עלי בי 3עלי חסה מעורבת ( –סלט ירוק
 ופלפל ירוק.של חמישית מכמות החסות, מלפפון ירוק טרי 

  תערובת עגבנייה מלפפון וגזר על חסה. –סלט ירקות  

 תוספות עיקריות לסלטים

ג' לסלט, בנוסף  80קל של לכל סלט תוצע תוספת עיקרית אחת לבחירה במש
  ג'. 60תתלווה לכל סלט לחמנייה במשקל לתוספת 

 .טונה משומרת בשמן, שטופה ונקייה 
 ים.סלט טונה מתובל במיונז, זיתים ותבלינ 
  .גבינה מלוחה 
 .ביצה קשה  

 תוספות משניות לסלטים

 ג'. 20עם כל סלט יוצעו שתי תוספות משניות במשקל שלא יפחת מ 

 .מלפפון חמוץ 
 .פלפל מוחמץ 
 .זיתים מגולענים 
 .קרוטונים 
 .גרעיני חמנייה  

  רטבי סלט של יצרן מוכר, שמן זית ופלחי לימון. 2בהגשה חופשית יוצעו   רטבים לסלט
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  'ג  נספח

 פירוט המוצרים שימכרו במזנון חלבי ומחירם
  

  הבהרות למכירה במזנון החלבי:
 רש"ת מקדמת מכירת מוצרים שונים במזנון החלבי באמצעות תלושי ארוחות. .1
 .דות)קונ 100"נקודה") (תלוש א. צהרים = ממחיר ארוחת צהרים (להלן  1/100 מחיר המכירה הינו ביחס של .2
 מצ"ב להלן טבלאות של מוצרים ומחירם בנקודות. .3
במחיר המצוין  ן, הינה טבלת המוצרים המפוקחים, אותם חייב הספק להציע כל העת במזנו1הטבלה המסומנת  .4

 בטבלה.
מחירי המוצרים המפוקחים חושבו תוך התחשבות בעלותם, במחיר המומלץ לצרכן של יצרן המוצר, אם יש כזה,  .5

 בעובדי רש"ת.ו ברווחיות הספק
 ., הינה טבלה של מוצרים המומלצים למכירה ע"י רש"ת אך אינם מפוקחים2הטבלה המסומנת  .6
מחולקת לשני חלקים כשבחלק הראשון מופיעות משפחות מוצרים מומלצים למכירה ובחלק השני  2טבלה  .7

 מוצרים ספציפיים מומלצים.
 .יש לפרסם במקום בולט במזנון את מחיר המוצרים בנקודות .8

  , רשימת המוצרים המפוקחים ומחירם1טבלה 

מחיר 
  בנקודות

  שם הפריט
מס' 
  סידורי

 אסקימו מגוון טעמים 13
1.   

  או שווה ערך גר 150 3%אקטיביה בודד סוגים שונים  16
2.   

   סוגים שונים שמיניה או שווה ערךאקטימל  67
3.   

  ג' 200טעמים שונים  או שווה ערךביסלי  25
4.   

  ליטר 1/2ם בקבוק מים מינרלי 15
5.   

  או שווה ערך תנובה \שטראוס  0%ג'  250גבינה לבנה  18
6.   

  או שווה ערך תנובה \שטראוס  5%ג'  250גבינה לבנה  18
7.   

  או שווה ערך תנובה \שטראוס  9%ג'  250גבינה לבנה  18
8.   

  או שווה ערך ג' 200עמק  9%גבינה צהובה מופחתת שומן  55
9.   

  או שווה ערך גרם) 200(עמק 28%גבינה צהובה קלאסית  55
10.   

  סוגים שונים 5%ג'  200גבינת שמנת  37
11.   

  טעמים שונים  או שווה ערךגלידל פלדמן  16
12.   

  יחידות טעמים שונים 8גמדים  66
13.   

  ג' 70טעמים שונים  או שווה ערךדוריטוס  12
14.   

  ג' טעמים שונים 157 3%דנונה גרנולה  17
15.   
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  , רשימת המוצרים המפוקחים ומחירם1טבלה 

מחיר 
  בנקודות

  שם הפריט
מס' 
  סידורי

  שונים ג' טעמים  500 או שווה ערך ופל עלית 64
16.   

  ג' ללא סוכר 500 או שווה ערך ופל עלית 70
17.   

  ג' 6X25בטעמים שונים  או שווה ערךקורני חטיפי  40
18.   

  מ"ל) 500שומן מחלבות רמת הגולן( 10%חלב הרים שמנת לקפה  33
19.   

  1% 3%ל'  1טרי קרטון + פקק  או שווה ערךחלב תנובה  20
20.   

  1.5%מ"ל  150יוגורט ביו  12
21.   

  גר 150סוגים שונים  1.5%לבן  ווה ערךאו שיופלה  17
22.   

  מ"ל 150 3%סוגים שונים  או שווה ערךיופלה  17
23.   

  מ"ל 180כוס חלב  8
24.   

  מ"ל 180כוס נס קפה בחלב  11
25.   

  מ"ל 180כוס קפה שחור  10
26.   

  מ"ל 180כוס שוקו חם  13
27.   

  מ"ל 180כוס תה  10
28.   

  3%מ"ל  200לבן  8
29.   

  ג' 133 או שווה ערך מילקי סוגים שונים 12
30.   

  דיאט\ג' טעמים שונים רגיל 250משקאות יוגורט  18
31.   

  או שווה ערך ליטר משפחת קוקה קלה 1/2משקה קל  24
32.   

  ליטר 0.5בטעם ענבים  או שווה ערךנביעות  24
33.   

  מ"ל 3X250 או שווה ערךמשקה סויה אלפרו  40
34.   

  טעמים שונים  או שווה ערךליטר תנובה  1משקה סויה  38
35.   

  או שווה ערךמעדנים) תנובה  2ג' ( 250ויה מעדני ס 28
36.   

  ג' 200טעמים שונים  5%או  3% או שווה ערך סימפוניה 38
37.   

  ג' 400טעמים שונים  או שווה ערךעוגת הבית  52
38.   

  6*23.5טבעי חטיף  או שווה ערך פיטנס דגנים 21
39.   

  5%גר'  200צפתית גביע  או שווה ערךפיראוס  49
40.   
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  , רשימת המוצרים המפוקחים ומחירם1טבלה 

מחיר 
  בנקודות

  שם הפריט
מס' 
  סידורי

  ג' 70א מצופות שוקולד חלב פריכיות אורז חום מל 55
41.   

  גר' 300*24 או שווה ערך שוודי בד"צפתית  42
42.   

  גר' טעמים ואחוזים שונים 250קוטג' גביע  40
43.   

  יח' 20 או שווה ערך מארז קרמבו שטראוס 20
44.   

  גר' 75סוגים שונים  או שווה ערךקליק  60
45.   

  3% 125מעדן טעמים שונים גביע  או שווה ערךקרלו  18
46.   

  ליטר 1.33סוגים שונים  או שווה ערךיסימו קרמ 11
47.   

  מגנום \מגה  \שוקו בו  20
48.   

  ליטר (יוטבתה/תנובה/טרה) 1/2קר שוקו/מוקה/בננה/וניל/אייס קפה  31
49.   

  מהדרין % 4.5מ"ל  200 או שווה ערך שלי אשל 26
50.   

  שטראוס\יטבתה\טרה\מ"ל תנובה 200 15%שמנת  5
51.   

  .ראה נספח ב' ם לפחות)סוגי 2קערית מנה סלט (סלט היום  9
52.   

  .'בראה פרוט בנספח ארוחות בוקר חלביות   
53.   

  .'בראה פרוט בנספח כריכים שונים   
54.   

  ג' 133 או שווה ערך מילקי סוגים שונים  
55.   
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 ):הלהלן (טבלה זו תמולא רק אחרי הזכיי 2הבהרות לטבלה 

 יש לרשום את שם היצרן של המוצר המוצע. .9
 למוצר בנקודות ללא מע"מ. יש לרשום את המחיר המבוקש .10
 יש להוסיף מוצרים מומלצים כרצון המציע. .11
 אמובהר כי כלל המחירים הינם בגדר הצעה ורש"ת שומרת לעצמה את הזכות לאשר או שלא לאשר מוצר כל שהו .12

  ואת מחירו.

    , רשימת המוצרים המומלצים2טבלה 

מס 
סידורי

  מחיר בנקודות יצרן אורית

  משפחות מוצרים

1.  
   ג' 400ה מקלות מלוחים טעמים שונים בייגל

2.  
    ג' 400בייגלה שטוחים טעמים שונים 

3.  
    ג' 400בייגלה שמיניות טעמים שונים 

4.  
   צבר \גר' שטראוס  250סלטים בטעמים שונים 

5.  
    גרם 400עוגיות מזרחיות 

6.  
    ג' 300עוגיות שונות 

7.  
   ג' 200טעמים אריזות יפס מגוון 'חטיפי צ

8.  
   ג' בטעמים שונים 200לחמית 

9.  
   ג' 300ערגליות טעמים שונים 

10.  
    ג' טעמים שונים 25-30פריכונים 

11.  
    ג טעמים מגוונים 150 פריכיות

12.  
    ג' בטעמים שונים 250קרקר 

13.  
   קרם קרקר טעמים ואריזות שונות

14.  
    ג' טעמים שונים 500פתי בר 

15.  
   ג' 100טוסטעים מגוון טעמים 

16.  
   ג' 750וקר אריזה מגוון דגני ב

17.  
   ג'  70-80משפחת חטיפי אסם אריזות 

18.  
   ג' 40משפחת ממתקי עלית חטיפי 

19.  
   ג' 360-390משפחת חטיפי מיני עלית 

20.  
   טורטים ורולדות פילסברי
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21.  
   סדרת שלגוני קוקטייל

  מוצרים

1.  
   סוגי אריזה 2שקדי מרק רכיבים טבעיים 

2.  
   בורקס (תרד/גבינה וכד')

3.  
    גר' 750חנון קפוא ירושלמי ג'

4.  
    גרם מהדרין 250 - 3%טוב טעם 

5.  
    קרוטונים מתובלים

6.  
   קילו 0.5טחינה 

7.  
    'ג 200טסטר צויס 

8.  
    מארז שוקו שמיניה

9.  
    משקה  3אומגה 

  

   



20  

  

 

   

 ם נוספים ע"פ מציעמוצרי

מס 
סידורי

  מחיר בנקודות יצרן אורית

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     
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  'ד נספח 

  רוט ארגזי השתייה ומחירםיפ

  הבהרה:

  .במלא"ב ותממכר המשקאעמדת להלן טבלה המפרטת את שמות המוצרים וכמותם שימכרו ב .1
 כמות היחידות בכל ארגז מופיע בטבלה המצורפת. .2
 עובד רשאי אך לא חייב ברכישת ארגז שתייה לערבב בין המשקאות השונים (בבקבוקים). .3
 סוגי משקאות בארגז. 12מובהר כי עובד רשאי לערבב עד  .4
 ודות.נק 100י ארוחת צהרים, כאשר ערך תלוש מלא הוא שמחיר המכירה המפורט הוא מחיר בתלו .5

 

    פריט  מחיר מכירה

    או שווה ערך פחיות ספרינג 24ארגז שתייה   נקודות 450

    מ"ל קולה/קינלי/ספריט ופפסי 330פחיות  24ארגז שתיה   נקודות 450

     ליטר 1.5 או שווה ערך יחידות פריגת/תפוזינה 12ארגז שתיה   נקודות 360

    ליטר 0.5יחידות  24ארגז מים מינרלים   נקודות 360

    יח' 6ליטר  1.5ארגז מים מינראלים   נקודות 60

  נקודות 360
 ליטר כ"א של קולה/קינלי/ספרייט/אשכוליות/תפוזים/ סודה 1.5בקבוקים  12ארגז 

  או שווה ערך
  

    ליטר של משקאות דיאט 1.5בקבוקים  12ארגז פחיות או ארגז   נקודות 360

    טרלי 1.5בקבוקים  12ארגז מים מינרלים   נקודות 120

    פחיות 24 או שווה ערך ארגז בירה שחורה מאלט סטאר  נקודות 450

    ליטר 1.5יחידות של משקאות  6ארגז שתייה   נקודות 180
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  'ה נספח 

  וערכם עפ"י שווי תלוש כיבודים רוטיפ
  

  זה ההתקשרות.מצ"ב פרוט כיבודים ומוצרי הכיבודים המתוארים בחו .1

  הכיבודים להלן יוגשו ע"פ הזמנה מראש ומחירם ישולם לקבלן בתלושים. .2

  נקודות.  100ערך תלוש ארוחת צהרים הוא  .3

הביטוי המצ"ב לנספח הרחבה זה, בו מופיע בכל אחת מהקטגוריות אשר בטבלה שבנספח א'  -"רץ" .4
לפרק  1- המוגש בקטגוריה כיבוד  "רץ", תהיה הכוונה לחידוש של אספקת השתייה שהינה אך ורק מהסוג

אימת שהשתייה המוגשת על ידי הספק באירוע שעות, במשך האירוע, באופן בו כל  3זמן שלא יעלה על 
  שתייה.תתרוקן, יחדש הספק את אספקת ה

  מגשי אירוח

 מחיר המכירה שם המוצר/הפריט מס'

1. 

פלטה אובלית של כריכונים, או כל מיני מאפה גבינה, רוגלך, 
 בינות או מיני בורקס פילס במילויח עץ, גון ביס, תפרואסוק

 50-60יח' לפחות)  25(גבינה, תפו"א, פטריות, תרד) וכו' (הכוללים 
 גר' ליח'

 נקודות 210

2. 
גר' גבינה  300גר' גבינה צהובה,  300פלטה גבינות (הכוללת: 

 גר') 200צפתית, תוספות וקישוטי ירקות 
 נקודות 260

3.  
גר', ירקות שונים  620ם מלוחים (כולל: דג מטיאס פלטת דגי

  גר') 100ובצל 
  נקודות 210

4.  
פלטה ירקות טריים (כולל: עגבניה, גזר, פלפל ירוק, פלפל אדום, 

  גר') 750מלפפון וכו' במשקל של 
  נקודות 130

ק"ג של פירות העונה מקולפים וחתוכים  1פלטה פירות הכוללת   .5
סוגי פירות כולם מסוג  4מינימום של ומוכנים לאכילה, בפלטה 

 א' א'.

 נקודות 280

  נקודות 80  קנקן קפה לסוגיו  .6

  

 :נוספיםם וכיבודים אירועי .1
 מצ"ב להלן סוגי כיבודים הנדרשים מעת לעת. .1.1
 כלל המחירים לשרותים המבוקשים מופיעים לצד הכיבוד. .1.2
 מ.כלל המחירים המפורטים בין בנקודות ובין בש"ח אינם כוללים מע" .1.3
 :עוד מובהר כי .1.4

 אספקת האירועים והכיבודים ע"י הקבלן הינה אופציה של הרשות בלבד. .1.4.1
הרשות רשאית לפנות לכל ספק באשר הוא עומד בדרישות מכרז זה לצורך אספקת כיבוד ע"פ  .1.4.2

 שיקול דעתה הבלעדי.
סוכם כלל התפריטים לאירועים המיוחדים להלן הינם תפריטי מסגרת, מגוון המזון שיוגש בפועל י .1.4.3

 בהזמנת האירוע בין הרשות לספק.

 

 משך האירועים: .1.5
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 שעות. 3מוסכם ומובהר כי אירועים ימשכו עד  .1.5.1
שעות האמורות, היה  3לכל אורך משך הארועים יהיה הכיבוד זמין והמזנונים יטופלו, בחלוף  .1.5.2

 והאירוע ימשך יחול חיוב נוסף בגינו.
 ארועים: \סוגי כיבודים  .1.6

שם 
  אירוע\כיבוד

  מרכיבים  תיאור  כלים
מחיר 
לאדם 
  מוזמן

  1כיבוד 

  מזנון שתייה

  

  כלים ח.פעמי

כלי מעוצב למים 
  למזיגה בטוחה

מזנון שתייה חמה 
שעות. במידה  3רץ ל 

והאירוע נמשך זמן 
ארוך יותר יחול חיוב 

  נוסף.

  שתיה חמה ללא הגבלה:

סוגי תה באריזות  5נס קפה מגורען, קפה שחור, 
, סוכרזית, סוכר , סוכר1%, חלב 3%ג', חלב  1.5

  חום.

 6לפי בקבוק לכל  1.5מים מינרליים בבקבוקי 
  משתתפים.

  נק' 65

  2כיבוד 

מזנון שתייה 
  ומאפים

כלים כאמור לעיל 
ובנוסף  1בכיבוד 

מגשי הגשה למאפים 
סמ'  70בקוטר 

  וכוסות לשתייה

 1כאמור בכיבוד 
לעיל ובנוסף מאפים 

  ושתייה

  ובנוסף: 1המפורט בכיבוד 

ג' ליחידה,  20-30מתוקים במשקל מאפי מיני 
סוגים: קינמון, תפוחים, שוקולד,  4במגוון של 

  ג' נטו לאדם. 100חמאה ולפי משקל של 

ג' ליחידה,  20-30קוקטייל בורקס במשקל 
ג' נטו  100טעמים לפי משקל של  3במגוון של 

  לאדם.

  נק' 135

  3כיבוד 

מזנון שתייה, 
 מאפים ופרות

כלים כאמור בכיבוד 
יל ובנוסף הגשת לע 2

פירות שלמים 
בקערות חד פעמיות 

  סמ'. 40בקוטר 

כלל האמור בכיבוד 
לעיל, ובנוסף מזנון  2

  שתייה ופירות 

  ובנוסף: 2המפורט בכיבוד 

פרי מינימום,  50%שתיה קלה טבעית בתכולת 
או שתייה מוגזת של חברת קוקה קולה בטעמים 

סוגים  5כפי שיוגדרו ע"י המזמין, ולפחות 
  רתו.לבחי

פירות העונה שלמים, שטופים ומוכנים לאכילה 
ג' לאדם נטו, הפירות מסוג א'א' ללא  300לפי 

  מינימום. 6פגמים ובגודל 

  נק' 165

  4כיבוד 

מזנון שתייה, 
מאפים, פרות 

  ועוגיות

כלים כאמור בכיבוד 
לעיל ובנוסף מגשי  3

הגשה לעוגיות 
  סמ' 50בקוטר 

כלל האמור בכיבוד 
מזנון  לעיל, ובנוסף 3

  עוגיות

  ובנוסף: 3המפורט בכיבוד 

ג' ליחידה, של יצרן  20-30עוגיות במשקל של 
ג' מינימום לאדם,  80מוכר ברמה גבוהה לפי 

  סוגי העוגיות יבחרו ע"י מזמין הארוע.

  נק' 200

  5כיבוד 

מזנון הרמת 
פרישה\כוסית

  מיוחד \

כלים כאמור בכיבוד 
לעיל ובנוסף  4

 200קעריות בנפח 
גשת מ"ל לה

  פיצוחים.

כלל האמור בכיבוד 
לעיל, ובנוסף  4

  פיצוחים

  ובנוסף: 4המפורט בכיבוד 

 8ג' נטו לאדם, בקעריות יוצעו  80פיצוחים לפי 
סגים לבחירת מזמין האירוע: זיתים, בוטנים, 

שחור, \בוטן אמריקאי, אגוזי מלך, צימוק לבן
  גרעיני חמנייה.

  נק' 233

 

 אירועים מיוחדים: .2
אירועים מיוחדים שונים, בין אלה טקסי הרמת כוסית, טקסי פרישה וטקסים או  רש"ת מקיימת .2.1

 אירועים אחרים.
 להלן מפורטים האירועים השונים הנדרשים כולל אפיונם והמחיר למנה בגינם. .2.2
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מובהר כי אירועים כנ"ל יתומחרו באופן המצ"ב כאשר יחולו על המחיר כללי ההצמדה של חוזה  .2.3
 ההתקשרות מול הספק.

 בת הספק הינה לבצע הקמה ופרוק מלאים של האירועים המפורטים להלן.חו .2.4
 :אירועים המוניים במתכונת קוקטייל .2.5

 :מתכונת האירוע .2.5.1
 יערכו במתחם השדה במיקום כפי שתורה רש"ת.  .2.5.1.1
באזור ההתכנסות תורכב במה שתכלול פודיום ומערכת הגברה, ויסודרו בו שורות של כסאות  .2.5.1.2

 לישיבה שיסופקו ע"י רש"ת.
 לל האולם יסודר ויעוצב במתכונת מכובדת כולל זרי פרחים על הבמה ובאזורי הכיבוד.כ .2.5.1.3
עוד מובהר כי רש"ת עשויה לפנות לספקים אחרים לטובת אספקת ריהוט, מערכות הגברה או  .2.5.1.4

 כל מוצר נחוץ אחר לטובת הצלחת האירועים.
 :רכיבי האירוע .2.5.2

 :קבלת פנים .2.5.2.1
  סוגי משקה דיאט ומים. 2גזת כולל לא מו\סוגי שתייה קלה מוגזת 7 ה קרהישתי .2.5.2.1.1
 לבן להרמת כוסית כולל כוסות תואמות מסוג חד פעמי.\נתזים אדום יין .2.5.2.1.2
 ,בורקסים, מאפים, סיגרים, פוקצות, פיצותסוגים של כיבודים חמים כגון:  8 כיבוד חם .2.5.2.1.3

 .לחמים
 ם.סוגים של כיבוד קר כגון פלטות ירקות, סלטים שונים, פיצוחים מגווני 10 כיבוד קר .2.5.2.1.4
סוגי פירות בסלסלה, הפירות  8סלסלות פירות העונה משובחים לפחות פירות העונה  .2.5.2.1.5

 יוגשו מוכנים לאכילה וע"פ הצורך חתוכים.
 :כיבוד מתוק באזור ההתכנסות .2.5.2.2

 הכיבוד ככלל יוגש אך ורק לאחר גמר הטקס והנאומים.

ות הכוללת עמדת אספרסו מאוישת, בנוסף תכיל העמדה עמדת שר עמדת שתייה חמה .2.5.2.2.1
 עצמי להכנת משקאות קפה ותה, העמדת תכיל חלב.

סוגים של עוגות שונות שלמות חתוכות ומוצבות על מגשים  8 עוגות חלביות/פרווה .2.5.2.2.2
 תואמים אסטטיים.

ומסודרים באופן נאה סוגים מוגשים בכלים חד פעמיים אישיים  5 אישייםקינוחים  .2.5.2.2.3
 לעין ומעוצב.

 :כלים .2.5.3
  פעמי משובח בלבד ויהיו נתונים לבחירת רש"ת.כלים לצורך האירוע יהיו מסוג חד  .2.5.3.1

 ערב בהגשה מלאה:\אירוע ארוחת צהרים .2.6
 :מתכונת האירוע .2.6.1

 אירועים מסוג זה יערכו במתחם השדה במיקום כפי שתורה רש"ת. .2.6.1.1
 אזור האירוע יתוחם באמצעות עיצוב. .2.6.1.2
 משתתפים יופנו אל השולחנות ע"י מארחות שיוצבו בכניסה לאזור המתוחם. .2.6.1.3
ערב בשרות מלא עם הגשה למרכז השולחן של כלל \ה במתכונת ארוחה צהריםהאירוע יהי .2.6.1.4

 המנות.
עוד מובהר כי רש"ת עשויה לפנות לספקים אחרים לטובת אספקת ריהוט, מערכות הגברה או  .2.6.1.5

 כל מוצר נחוץ אחר לטובת הצלחת האירועים.
 :כלל האולם יסודר ויעוצב במתכונת מכובדת כולל .2.6.1.6

 ועדים.ס 10-12שולחנות עגולים ל  .2.6.1.6.1
 מפות בד איכותיות. .2.6.1.6.2
אביזרי שולחן מלאים מסוג משובח בלבד, כלל הכלים רב פעמיים מפורצלן ומסוג  .2.6.1.6.3

 משובח.
 עיצוב מרכז שולחן הכולל זר פרחים ופמוטים. .2.6.1.6.4
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 אולם כולל במה ומערכת הגברה. .2.6.1.6.5
 :רכיבי האירוע .2.6.2

 :קבלת פנים .2.6.2.1
 בקומה התחתונה. .2.6.2.1.1
 לבן במזיגה.\בר שתייה קלה ויין אדום .2.6.2.1.2

 :ארוחה .2.6.2.2
בהגשה למרכז שולחן כאשר השולחן מתמלא, לחמניות קלועות אישיות,  ת ראשונותמנו .2.6.2.2.1

 סוגי סלטים מורכבים על בסיס ירקות. 5
 בהגשה למרכז שולחן על בסיס דג או סושי. מנת ביניים .2.6.2.2.2
סוגי דג, שני סוגי מנות עוף, שני סוגי מנות בקר, כולן בהגשה למרכז  2 מנה עיקרית .2.6.2.2.3

 שולחן.
 ירקנית בהגשה למרכז שולחן. 2פחמימה,  2פות תוס 4 תוספות חמות .2.6.2.2.4
 לא מוגזת כולל סוג משקה דיאט ומים\סוגי שתייה קלה מוגזת 5 יין\שתייה קלה .2.6.2.2.5

 לבן להרמת כוסית כולל כוסות.\נתזים אדוםיין בהגשה למרכז שולחן, 
אורחים, מינימום  60בהגשה באמצעות מזנונים, מזנון אחד לכל  קינוחים ושתייה חמה .2.6.2.2.6

 ים שיכילו: מזנונ 3
: מזנון אחד מהשלושה יכיל עמדת שתייה חמה הכוללת עמדת שתייה חמה .2.6.2.2.6.1

אספרסו מאויישת, בנוסף תכיל העמדה עמדת שרות עצמי להכנת משקאות קפה 
 ותה, העמדת תכיל חלב צמחי.

סוגי קינוחים מסוג פרווה, בהגשה עצמית, סלסלות של פרות העונה  5: קינוחים .2.6.2.2.6.2
 משובח מוכנים לאכילה.סוגי פרי מסוג  6לפחות 

 :עלות כוללת (ללא מע"מ) .2.7
 נקודות לאדם מוזמן. 320עלות האירוע כמפורט לעיל לרשות  .2.7.1
 נקודות לאדם. 30היה ורשת תדרוש לקיים את האירוע עם כלים רב פעמיים תחול תוספת של  .2.7.2
 נקודות. 1200משתתפים באירוע  15עלות עובד שרות לפי מפתח של עובד ל  .2.7.3

  

 שינוי הזמנה הוראות ביטול / .3
 שעות. 4שעות מראש ולשנות עד  24ניתן לבטל עד  – מגשי אירוח .3.1
 שעות ללא תמורה ממועד האירוע 48ניתן לבטל עד  – 5.6סעיף  – כיבודים לאירועים .3.2
   שעות ללא תמורה ממועד האירוע 72ניתן לבטל עד  – 6סעיף  – אירועים מיוחדים .3.3
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  'ו נספח 

  
  רשימת ציוד לסועד שיספק המפעיל לצורך מתן השירותים

 

 :הבהרות .1

  הציוד להלן יסופק ע"י הקבלן בצורה שוטפת החל מרגע כניסתו לעבודה. .1.1

שומרת לעצמה את הזכות להנחות את הקבלן באשר לבחירת הציוד או הכלים, ובכל מקרה כל הרשות  .1.2

  כלי ההגשה יהיו כפופים לאישור החברה מראש.

  ד המבוקש מובא באחוזים.כמות הציו

  הוא מספר הסועדים הממוצע בכל אחד מהאתרים 100%כאשר  

 הערות כמות דגם פריט

  ערכה חלבית כלים חד פעמיים בלבד

  ס"מ 20 -צלחות מנה עיקרית 
  חד פעמי

 

  

   מ"ל 180 -מרק \קעריות דייסה

  מזלג 

  חד פעמי

 

   סכין 

   כף מרק נ

    מיחד פע  קינוח\קפהכפית 

  בהתאם לסוג הקינוח    חד פעמי  כלי קינוח שונים

  לשתיה קרה CC 180נפח     בסיס  כוסות שתיה

  סימון הכלים:

 .'כלי פלסטיק ופולי קרבונט (מגשים) יסומנו באמצעות הטבעה של האות ח 

 .כלי מטבח חלביים יסומנו באמצעות סימון כחול  

  ערכה בשרית לחדר האוכל 

  ס"מ 15 -צלחות מנה ראשונה 

 פורצלן

120% 

 הדגם יאושר ע"י רש"ת מראש

 120%  ס"מ 25 -צלחות מנה עיקרית 

 80%  מל"ל 220 - קעריות למרק 

  מזלג נירוסטה 

 הוטל

120% 

 120%  סכין נירוסטה

 100%  כף מרק נירוסטה

    חד פעמי  כפית קינוח

 120% דורלקס  כוסות שתיה
 לשתיה קרה CC 180נפח 

    בסיס  ד פעמיח-כוסות שתיה

  כל שולחן    בתאבון  מחזיקי מפיות

  בהתאם לסוג הקינוח    חד פעמי  כלי קינוח שונים

  עם חישוק מתכת לחיזוק    פיבר  מגש טרפז דגם 

      סופג  נייר (פליסמיט) במידות המגש
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  בשרי\כלי מטבח, חלבי

  באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנייד למטבחים 

      הערות  פריט

  ביגוד
כולל נעלי בטיחות, כיסוי ראש ומדים מופרדים ע"פ 

  מחלקות
    

      כולל סכינים   כלי עבודה אישיים

      ע"פ סוג מטבח ורלוונטיות  סירים

      לבישול ולשינוע מזון  תבניות גסטרונום

        קרשי חיתוך

        כלי הגשה ומטבח שונים

      גשה היא בהגשה שטוחההכלל ה  סירי נירוסטה להגשת מזון חם

      להגשה שטוחה  כלים להגשת מזון קר

  מתקני סבון לנטילת ידיים 
      

  מתקני נייר לייבוש ידיים 
      להתקנה בסמיכות לכל כיור במטבח ובשרותים באתרים

      להתקנה בכל חדרי העיבוד  מתקני ג'ל חיטוי ידיים

        

  כלים חד פעמיים

      ע"פ סוגי הכיבוד   כלי הגשה לכיבודים

      ולאריזת מזון בשרי בחדרי האוכל חלבין למזנו ריזה מאיכות משובחתכלי אוכל וא

        

  חומרי ניקוי

        חומרי הניקוי למדיח

        חומרי הניקוי למטבח

        חומרי הניקוי לשטחים ציבוריים

  

  כלל חומרי הניקוי יעמדו בכל תקן ובפרט בתקנות תאגידי המים לרמות כלור, בורית ונתרן.
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  ניםמתכלים שו

        שילוט מנות

        מיכלי גז למתקני סודה

        מלח גס למרככים
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  'ז נספח 

  אדם מקצועי לצורך מתן השרות חכורוט יפ

  כללי: .1

תאור המשרות להלן מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואין בכך כל משמעות להעדפה או הוראה 
קבלן באשר למינו של המועסק, ובכל מקרה תיאורי המשרות מתייחסות לנשים וגברים שמעבירה הרשות ל

 כאחד.

 .סעדת העובדים בשדה רמוןלהלן מפורטות דרישות כ"א ואסמכות להפעלה, ניהול ויצור במערך ה .1.1
ההנחיות המופיעות להלן  םרש"ת מבהירה כי תקני כ"א המפורטים להלן הם מינימום נידרש וכי אי קיו .1.2

 הפרה חמורה של ההסכם בין הרשות לקבלן. תהווה
 הקבלן רשאי אך לא חייב להוסיף עובדים נוספים מעל התקן המפורט להלן. .1.3
רשות שדות התעופה מבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להודיע לקבלן בצורה חד צדדית כי יש  .1.4

שהיא להתנגד לדרישת  להוסיף עובד או עובדים בעמדה או עמדות מסוימות ולקבלן לא תהיה זכות כל
 .מארבעה ימי עבודה מקבלת הדרישההרשות והוא ימלאה לא יאוחר 

הקשור למבנה כ"א ובידי מנהל החוזה כנציג  ענייןהקבלן רשאי לפנות למנהל החוזה מטעם הרשות בכל  .1.5
הרשות הזכות לאשר לקבלן בכתב בלבד שינוי מבוקש במבנה כ"א במסעדות או באסמכות הנדרשות 

 לכ"א.

 

 קבלן ישמר את הכללים הבאים הנוגעים לכ"א:ה .2
 מנהל פעילות: .2.1

 הקבלן יעסיק ממונה מטעמו שיהיה אחראי על כל פעילות הקבלן במתחם. .2.1.1
ף עם נציג הממונה יהיה מנהל החוזה מטעם הקבלן ויהיה בין השאר אחראי על הקשר השוט .2.1.2

 מטעמה כמנהל החוזה.הרשות ו/או מי שימונה 
בניהול מערך סעדה או מי שכיהן כמנהל מזון ומשקאות  ניסיוןל בעמנהל הפעילות יהיה אדם  .2.1.3

 במערכת מלונאית.
או מי שעסק כמנהל מטבח ושף , בעל הכשרה אקדמית במנהל עסקים או תעשייה וניהוליהיה  .2.1.4

 .בניהול של פעילות ייצור עבור חברת מזון
 :לעילמנהל המתקן בנוסף לאסמכות לעיל יהיה אם לא נתמלאו בו במלואם התנאים ש .2.1.5

 מטעם משרד העבודה. 4בעל אסמכה כשף סוג  .2.1.5.1
 סועדים בכל יום. 400מי שניהל בפועל מתקן מזון בסדר גודל של לפחות  .2.1.5.2

 שנים באחד מתחומי העיסוק שתוארו לעיל. 5בכל מקרה יהיה הממונה בעל ניסיון של  .2.1.6
 :טיפול בתלונות .2.1.7

  ממנהל כחלק מתפקידיו יקבל מנהל המתקן תלונות ובקשות מיוחדות  .2.1.7.1
  מפקח החוזה או מי מטעמם. \החוזה 

  על מנהל המתקן מוטלת החובה להשיב לתלונות עובד בתוך ארבעה ימים מיום שנתקבלה  .2.1.7.2
 אצלו התלונה.

  תלונות יבדקו על ידי מנהל המתקן באופן אישי, ותשובה בכתב על התלונה תועבר לעובד  .2.1.7.3
 המתלונן או לנציג החברה הנמצא בקשר עם מנהל המתקן.

 :ומנהל מטבחשף ראשי  .2.2
 שף ראשי למטבח.הקבלן יעסיק  .2.2.1
 לפחות. 3השף הראשי יהיה בעל אסמכה של שף סוג  .2.2.2
  מנות ביום. 400יהיה בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול מטבח מבשל בהיקף שלא פחת מ  .2.2.3

 :משגיחי שבת .2.2.4
 באתרים הפועלים גם בשבת מוגדר משגיח סופ"ש.  .2.2.4.1
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  :לפי מתקן םתפקידיו טבלאות תקני כ"א .3

  תפקיד
ימי 
  עבודה

  הערות  

    מנהל מתחם

  

  

  ע"פ צרכי הכשרות במתקן והוראות הרבנות  ש' –א'   משגיח כשרות

נאמן תברואה ומנהל 
  משרד

    ה' -א'

  מטבח מרכזי:

  ה' –א'   שף ומנהל מטבח

  

  

  משמש במהלך ארוחת הצהרים כטבח פס ההגשה.  ש' –' א  טבח

  בישול והכנה שוטפות במטבח.לביצוע מטלות  'ש' –' א  עוזרי טבח

  שוטף גסטרונומים וניקיון מטבח.   ש' –' א  הדחה

  חדר אוכל:

  ש –' א  עוזר טבח 

  

  אחד מאנשי מטבח ההכנה

    ש –' א  עובדי הגשה

  הדחת כלים ואחזקה כללית  ש –' א  הדחהעובדי 

    ש –' א  קופאי

  ו' –א'   אחראי מלא"ב
  ת משקאותעובדי המלא"ב אחראיים גם על מכיר

 ש' –א'   עובד חלבי

  

  הבהרות לתקני עובדים באתרים הפועלים לאורך היממה: .5

 כלל העובדים המופיעים הנם עובדי משרה מלאה. .5.1
 משמרות העובדים באתרים השונים יחולקו על פני היממה למשמרות כמפורט להלן: .5.2

  שעות המשמרות  ימים  משמרות  אתר

  ש'- א'  בוקר וערב – 2  חלבי
  06:00-14:00בוקר 

  14:00-22:00ערב 

  08:00-16:00 יום

  ה'- א'  משמרת יום – 1  בשרי

  ה'- א'  משמרת יום – 1  בשרי

 במשמרות הבוקר יינתן דגש על היקפי העובדים ביחס למשמרות האחרות כמפורט. .5.3
 הקבלן רשאי לשנות את שעות המשמרות בהתאם לצרכיו ובלבד שישמרו תקני העובדים הנדרשים. .5.4
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 'ח נספח 

  

  הרשות במערך המזוןרשימת ציוד 

  

 אזור
פריט 

  מס'
  תיאור כללי כמות

  מידות

  גובה  רוחב  אורך

  180  40  240  יחידת מדפים  B.11  1  חדר ק הנפקה

  20GN  120  120  230בלאסט צילר ל   B.13  1 בישול

  165  68  51  עגלת מסלולים   B.14  2 בישול

  85  90  120  ליטר 120מחבת מתהפך חשמלי   B.15-16  1 בישול

  95  90  80  ליטר 120 90סיר ליין   B.17  1 בישול

  GN   102  82  189 20תנור קומביסטימר   B.18-19  1 בישול

  185  75  54  מעמד נייד למתקן תבניות  B.20  1 בישול

  90  75  250  שולחן עבודה כיור שמאל  B.21  1 בישול

  48  30  190  מדף קונזולי כפול  B.22  1 בישול

  85  90  80  מוקדים 4כירה חשמלית   B.23  1 בישול

  90  95  60  שולחן ביניים  B.24  1 בישול

  85  90  80   90מטגנת לין   B.25  1 בישול

  120  13  220  קורת אספקות  B.26  1 בישול

  94  73  60  מצלית שטוחה  B.27  1 בישול

  90  78  40  משטח ניטראלי  B.27A  1 בישול

  90  70  200  שולחן עבודה נייד  B.29  1 שולבי

  90  80  188  שולחן עבודה כיור שמאל  B.30  1 בישול

  48  30  130  מדף קונזולי כפול  B.31  1 בישול

  180  40  260  יחידת מדפים  B.32A  1 מזון בתהליך

הדחת כלי 
 מטבח

B.34  1  166  62  160  עגלת מדפים לאחסנה אנכית של תבניות  

הדחת כלי 
 מטבח

B.34A  1   180  40  160  מדפים 4עמדת מדפים צינורות  
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הדחת כלי 
 מטבח

B.36  1  90  75  190  שולחן עבודה עם כיור גדול  

  180  40  200  יחידת מדפים  B.39  1 סלט בתהליך

  180  40  200  יחידת מדפים  B.42  1 בשר לבישול

  180  40  240  יחידת מדפים  B.45  1 מזון מצונן

  180  40  240  יחידת מדפים  B.48  1 ירק שטופים

  205  79  70  מקרר חד רוחבי  B.52  1 שטיפת ירקות

  90  75  180  שולחן עבודה כיור כפול  B.53  1 שטיפת ירקות

  180  40  160  יחידת מדפים  B.54  1 שטיפת ירקות

  75  62  81  עגלת אמבטייה נירוסטה  B.55  1 שטיפת ירקות

  180  40  220  יחידת מדפים  B.58  1 הפשרה

  90  75  150  ולחן עבודה כיור שמאל ומדף תחתוןש  B.59  1 הכנת סלטים

  48  30  90  מדף קונזולי כפול  B.60  1 הכנת סלטים

  220  85  88  מקרר עגלות  B.61  1 הכנת סלטים

  90  75  225  שולחן עבודה כיור שמאל ומדף תחתון  B.62  1 הכנת סלטים

  48  30  160  מדף קונזולי כפול  B.63  1 הכנת סלטים

  48  58  25  צץ ירקות וסט סכיניםקו  B.64  1 הכנת סלטים

  205  71  60  מע"צ חד רוחבי 0מקרר   B.65  1 קצביה דגים

  48  33  190  מדף קונזולי כפול  B.67  1 קצביה דגים

  90  75  180  שולחן עבודה כיור שמאל  B.69  1 קצביה דגים

  220  85  88  מקרר עגלות  B.68  1 בקר\קצביה עוף

  90  75  180  ר שמאלשולחן עבודה כיו  B.69  1 בקר\קצביה עוף

  48  30  120  מדף קונזולי כפול  B.70  1 בקר\קצביה עוף

  57  40  65  מטחנה מקוררת  B.71  1 בקר\קצביה עוף

 אזור
פריט 

  מס'
  תיאור כללי כמות

  מידות

  גובה  רוחב  אורך

  90  75  180  שולחן עבודה כיור ימין  B.72  1 בקר\קצביה עוף

  48  30  120  פולמדף קונזולי כ  B.73  1 בקר\קצביה עוף
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  220  85  88  מקרר עגלות  B.74  1 בקר\קצביה עוף

  180  40  220  יחידת מדפים  B.77  1 קירור גולמי

חדר הקפאה 
 בשר

B.80  1  180  40  220  יחידת מדפים  

  188  60  370  יחידת מדפים  B B.81  1מחסן מזון 

  188  60  150  יחידת מדפים  B B.82  1מחסן מזון 

  188  60  220  מדפים יחידת  B B.83  1מחסן מזון 

  180  45  90  ארון חומרי ניקוי  A B.87  1מחסן מזון 

  188  60  280  יחידת מדפים  A B.88  1מחסן מזון 

  188  60  150  יחידת מדפים  A B.89  1מחסן מזון 

מטבח קצה 
 עליון

G.01  1   200  60  200  קומות  5מערכת מדפים  

מטבח קצה 
 עליון

G.02  1   200  60  120  קומות  5מערכת מדפים  

מטבח קצה 
 עליון

G.04  1   70  60  30  מרכך מים מיני  

מטבח קצה 
 עליון

G.05  1  90  80  80  גרידל  

מטבח קצה 
 עליון

G.06  1  90  80  10  משטח ביניים  

מטבח קצה 
 עליון

G.07  1  90  80  60  מטגנת  

מטבח קצה 
 עליון

G.08  1  95  73  85  מעמד נירוסטה לתנור קומבי  

מטבח קצה 
 עליון

G.09  1  6י קומבGN  85  78  76  

מטבח קצה 
 עליון

G.12  3  205  79  70  מקרר חד רוחבי  

מטבח קצה 
 עליון

G.12A  2   200  50  170  קומות  5מערכת מדפים  

מטבח קצה 
 עליון

G.13  1  205  80  70  מקפיא חד רוחבי  

מטבח קצה 
 עליון

G.14  1  ?? 90  75  200  שולחן עבודה עם כיור  
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מטבח קצה 
 עליון

G.15  1  48  33  140  כפול מדף קונזולי  

מטבח קצה 
 עליון

G.16  1  178  54  85  ארון קרור  

מטבח קצה 
 עליון

G.17  1  178  54  85  ארון חימום  

מטבח קצה 
 עליון

G.18  1  178  54  85  ארון חימום  

  110  70  360  ארון דלפקי סגור  G.19  1חדר אוכל הגשה

  74  50  50  פח אשפה  G.20  1חדר אוכל הגשה

  90  420  671  דלפק שרות עם פס מגשים  G.21  1חדר אוכל הגשה

  145  63  146  יח' מחוממת דרופ אין  G.22  2חדר אוכל הגשה

  45  30  30  מרקיה דרופ אין  G.23  2חדר אוכל הגשה

  145  62  146  יח' מקוררת דרופ אין  G.24  2חדר אוכל הגשה

  90  80  80  דלפק עם דלתות  G.25  1חדר אוכל הגשה

  26  30  66  דת סכוםיחי  G.26  1חדר אוכל הגשה

  90  110  350  דלפק שרות עם פס מגשים  G.27  1חדר אוכל הגשה

  54  36  52  קולחן משקאות  G.28  1חדר אוכל הגשה

  90  70  125  ויטרינה דרופ אין  G.30  1חדר אוכל הגשה

  165  65  47  עגלת איסוף מגשים  G.31  3 הדחת כלים

 אזור
פריט 

  מס'
  תיאור כללי כמות

  מידות

  גובה  רוחב  אורך

  135  210  195  מדיח כלים  G.32  1 הדחת כלים

  26  30  66  פח אשפה  G.33  1 הדחת כלים

  200  45  240  קומות 5מדפי אחסון   G.34  1 הדחת כלים

  --  --  --  מתז שטיפה משולחן  3     כללי

  --  --  --  ברז תעשייתי פיה ארוכה  9     כללי

 180 90 140 מקרר מסחרי פתוח לשתייה M1 1 מלא"ב

 80 65 140 מקפיא מסחרי לגלידות ושלגונים M2 1 מלא"ב

 185 65 410 ארונית מדפים לתצוגת מוצרים יבשים M3 1 מלא"ב
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 150 70 160 מקרר ויטרינה אויר מאולץ מוטמע בדלפק M4 1 מלא"ב

 M5 1 מלא"ב
עמדת קפה להכנה עצמית עם ארון תחתון 

 ופתח אשפה
160 65 90 

 L 50 55 50 11י (צומת) מיחם אוטמט M6 1 מלא"ב

 M7 1 מלא"ב
דלפק מכירה ע"פ שרטוט כולל ארונות 

 תחתונים 
430 80 90 

 90 65 170 יח' דלפק ניידת כולל מקרר תחתון וארון M8 1 מלא"ב

 M9 1 מלא"ב
מגרות ודלת, קרור מקומי  6מקרר דלפק 

 ימין
225 65 80 

 M10 1 מלא"ב
משטח עבודה מעל מקרר עם כיור שמאל 

 רון תחתוןוא
300 70   

 60 90 100 מנדף ללא מסננים M11 1 מלא"ב

   35 60 טוסטר קראמי כפול M12 1 מלא"ב

 M13 1 מלא"ב
יחידת גליל נייר בתוך ארון ופח עם פתח 

 עליון
45 70   

 80 70 120 דלתות קרור מקומי ימין 2מקרר  M14 1 מלא"ב

 35 40 60 סלמנדר  M15 1 מלא"ב

 GN 100 30 30 1/4לטייה קרה על דלפק ס M16 1 מלא"ב
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  'ט נספח 

  שינוע מזון והפעלת מטבחהנחיות תברואה, 

 כללי: .1
 בשדה רמון בין המטבח לחדר האוכל ובכלל.אופן שינוע המזון ו על נהלי הפעלה עיקרייםיורה נוהל זה  .1.1

 

 :מתקנים בשדה רמון .2
 :רכזיממטבח  .2.1

 ומהווה מטבח מרכזי לאחסנה עיבוד ובישול מזון. 7-מצוי במפלס  .2.1.1
 .בשל הגש \פועל בשיטת בשל צנן המטבח הוא מסוג מטבח מבשל מלא ו .2.1.2
 שינוע ושטיפה. המטבח מכיל מחלקות הכנה, מחלקות בישול, מחלקות אריזה, .2.1.3

 :סמוך לחד"אמטבח חלבי  .2.2
 ון לביצוע הכנות קרות לטובת המזנון החלבי.מטבח .2.2.1
 במטבחון יוכנו כריכים וסלטים בלבד. .2.2.2

 :מטבח קצה סמוך לחד"א .2.3
 לצהרים.ישמש כמטבח קצה בשרי  .2.3.1
 ע"פ התפריט המתוכנן.כלל המזון מהמטבח מתחתיו, יקבל את  .2.3.2
 יבצע גמר בישול וחימום ע"פ צורך. .2.3.3
 יכין ויגיש את כל סוגי המנות המוגדרות כמנות להכנה "בין רגע". .2.3.4
 צ'יפס. , כולל המיועדות לטיגון במקום יטגן ויגיש בכל יום את המנות .2.3.5

 : זנון עם מטבחון חלבי במלא"ב הסמוך לחד"אמ .2.4
 ארוחות הבוקר, הכריכים והסלטים.יכין לצריכה מקומית את  .2.4.1
 יבצע מכירת מוצרים וארגזי שתייה לעובדי הרשות. .2.4.2

 

 הפעלת מטבחים:להוראות  .3
 פיקוח .3.1

'תאימות חוזית', בין המפורט  הרשות רשאית להפעיל מפקח מטעמה, שמתפקידו יהיה לוודא .3.1.1
ברואה והנחיות משרד תבהסכם זה על נספחיו לבין ביצועי הקבלן בפועל, ולוודא קיום תקנות 

 הבריאות.
 תדירות הביקורות של המפקח וזמני ביצוען יקבעו על ידי הרשות. .3.1.2
הקבלן ישתף פעולה עם המפקח מטעם הרשות, מתוך כוונה לפעול כל העת לשיפור השרות  .3.1.3

 חות.ללקו
 הגנה על מזון: .3.2

 לא יונח מזון על דלפק אלא אם הותאם לכך והותקנו בו אמצעי הגנה נאותים. .3.2.1
 רור בנפרד ממזון המוכן לאכילה.ימזון גלמי יוחזק במתקני ק .3.2.2
 מצרכי מזון יאוחסנו אך ורק בכלים עם מכסים מותאמים. .3.2.3
 :מצרכי מזון אסורים .3.2.4

 לא ימצאו בבית האוכל מוצרי מזון אלה:

 ינם ראויים לצריכת אדם או אינם מיועדים לו.מצרכים שא .3.2.4.1
 חלב ומוצריו שאינם עשויים מחלב מפוסטר או מעוקר. .3.2.4.2
 בשר או מוצריו שהופקו מבעלי חיים שלא עברו פיקוח וטרינרי ואושרו כראויים למאכל אדם. .3.2.4.3
 שהינן סדוקות, שבורות או שפוכות ושאינן מפוסטרות.ביצים מכל סוג  .3.2.4.4
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 פטוגניים.מצרכים מזוהמים בחיידקים  .3.2.4.5
 מצרכים הנגועים במזיקים, הפרשותיהם או חלקיהם. .3.2.4.6

 בטיחות מזון: .3.3
מנת -"מזון ממוחזר" יחשב מזון שהופרה שרשרת החום או הקור בו הוא אמור להימצא על .3.3.1

 לשמור על בטיחותו, ושהוגש לסועדים. 
א נצרך הקבלן מתחייב שלא למחזר מזון מכל סוג שהוא, ושכל סוג של מזון ששוחזר או שהוגש ול .3.3.2

 יושמד.
 לא יוגש כל מזון המהווה סיכון תברואתי, בכלל זה: .3.3.3

 מזון שהוכן מחומרי גלם שפג תקפם כפי שצוין על ידי היצרן. .3.3.3.1
 ) ימים מיום שבושל.2מזון שהוכן על ידי הקבלן ונשמר בקירור תקופה העולה על שני ( .3.3.3.2
עליהם  חומרי גלם או מזון שמסיבה כל שהיא לא נשמרה שרשרת הקור חום בה היה .3.3.3.3

 להישמר.
 עובדים יקפידו על נטילת ידיהם אחת לשעה לפחות. .3.3.3.4
 פועלי ניקיון לא יגעו במזון או מוצריו, גם לא בהוראת טבח. .3.3.3.5

 תחזוקה: .3.4
 :קיון המבנים והציודינ .3.4.1

 הציוד והמבנה יהיו נקיים בעת תחילת השימוש בהם. .3.4.1.1
 .ציוד ומבנה ישמרו נקיים לכל אורך תקופת העבודה .3.4.1.2
 וד והמבנה בצורה שלמה ומוחלטת.בסוף יום ינוקו הצי .3.4.1.3

 :מתקני איוורור ותאורה .3.4.2
מתקני איוורור ותאורה וכל מתקן אחר המפזר אויר בחלל המטבח או חדרי האוכל ישמר בכל עת נקי 

  למשעי.

 שונות: .3.5
 איסור כניסת זרים למטבחים ולמתקנים. .3.5.1
 ור אחזקת בעלי חיים בשטח המטבחים המתקנים וחדרי האוכל.סאי .3.5.2
 חדרי האוכל ובמטבחים למעט במקום שהוגדר והוקצה לכך במפורש ע"י הרשות.ור עישון בסאי .3.5.3
 לא ילון ויגור אדם במתקנים ובחדרי האוכל. –ור לינה סאי .3.5.4

 בריאות ואיכות הסביבה: .3.6
על הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין, להוראות החברה שינתנו לו מעת לעת, לצמצום  .3.6.1

ות לטיפול בפסולת על פי הסדר הבא: שימוש חוזר, כמויות הפסולת הנוצרת בעת עבודתו. עדיפ
 מחזור, פינוי לאתר מורשה. הקבלן יפעל ככל הניתן להחזרת אריזות ריקות לספקים.

הקבלן יאסוף ויפריד את הפסולת לסוגיה: נייר, קרטון, פלסטיק, בקבוקי משקה, זכוכית, אשפה  .3.6.2
 דה.ביתית, שמנים, ולכל סוג פסולת אחרת הנוצרת בתהליכי העבו

לכל שימוש ו/או החזקה ו/או אחסנה על ידי הקבלן בשטח החברה של "חומרים מסוכנים"  .3.6.3
כהגדרתם בחוק וחומרים מסוכנים או חומרים שאינם מוגדרים מסוכנים אך מכילים מרכיבים 
המוגדרים מסוכנים, ללא תלות בכמות, מצב צבירה וסוג אריזה, על הקבלן לפנות מראש ולקבל 

 ממונה הבטיחות או ממונה הרעלים מטעם החברה.אישור בכתב מאת 
על הקבלן לפנות מראש ולקבל אישור בכתב מאת ממונה הבטיחות או ממונה הרעלים מטעם  .3.6.4

 ומרי הניקוי, שמנים, גז וצבעים.החברה לשימוש ו/או החזקה ו/או אחסנה של ח
 אוורור ונידוף במטבח ובחדר האוכל: .3.7

ת מופצים ריחות, מותקן מנדף שחלקו התחתון בגובה מעל כל מתקן בישול שממנו עלולים להיו .3.7.1
ס"מ מכל צד של  20 - מרבי של שני מטר מהרצפה. שטח החלק התחתון של המנדף גדול ב

הקבלן ימנע מהזזה של מתקני בישול מאזורי המיתקן (פרט לצד שבו יש קיר הגובל במתקן). 
 .מנת למנוע ריחות-הנידוף על

 של תעלות המנדפים באמצעות קבלן מורשה לכך.שנה יבצע הקבלן ניקוי פעמיים ב .3.7.2
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 :הדברה .3.8
 אחת לחודש הקבלן יבצע ביקורת מזיקים, ויבצע על חשבונו הדברה בהתאם לצורך. .3.8.1
 בכל המתקנים הנמסרים לאחריותו. חודשבכל מקרה יבצע הקבלן הדברה אחת ל .3.8.2

 הצגת תפריט: .3.9
ריט השבועי לשבוע העוקב, את התפמנהל הקבלן יעביר עד ליום ה' בכל שבוע באמצעות דוא"ל ל .3.9.1

 בהתאם לשיקול דעתו.רשות לבחינתו ולפרסום התפריט ב
הקבלן יציג את התפריט היומי בכניסה לחדר האוכל. הצגת התפריט תהיה באמצעות לוח מעוצב  .3.9.2

 באחריות הקבלן.
הקבלן יציג ליד כל מנה את שם המנה ומהותה באמצעות מתקני תצוגה המותאמים לכך שיספק  .3.9.3

 כל.לחדרי האו
 התפריט המוצג יפרט את המוצרים בתפריט היומי. .3.9.4

  

 ביקורת: .4
 

 כללי: .4.1
שעות ממועד הגשתם. הדגימות ישמרו באופן מסודר  72 - הקבלן ישמור כל יום דגימות מזון ל .4.1.1

ומסומן במתקן קירור ויכללו את כל המנות העיקריות, המרקים, התוספות, הסלטים המורכבים, 
 שהוגשו. הירקות החתוכים והמנות האחרונות

דגימות המזון שישמרו יסומנו באופן שיכיל את הפרטים הבאים: תאריך הבישול, כמות שהוכנה  .4.1.2
 ומועד ההגשה (תאריך ושעה).

 גרם. 100משקל כל דגימה לא יפחת מ  .4.1.3
הקבלן יבצע אחת לחודש, באמצעות מעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי החברה, בדיקות מזון  .4.1.4

 מיקרוביולוגיות. 
 מועדי הבדיקות והדגימות שיאספו.  החברה תקבע את .4.1.5
 הקבלן יישא בכל הוצאה בגין בדיקות אלה.  .4.1.6
 העתק מתאים למקור מתוצאות הבדיקה יועבר לידי נציג החברה ע"י המעבדה. .4.1.7

מבלי לגרוע מן האמור בחוזה ההפעלה, ובזכויות המזמינה על פי כל דין, הרי שבכל מקרה שתוצאות  .4.2
מבצעת תהה החברה רשאית לבצע בדיקות חוזרות על חשבון הבדיקות לא יעמדו בתקני המעבדה ה

 הקבלן.
 אופן הדגימה:  .4.3

הדוגם יעבוד לפי קריטריונים הנדרשים על ידי משרד תעשה על ידי דוגם מטעם המעבדה.  הדגימה
 הבריאות וישתמש בציוד המתאים לאיסוף והובלת הדגימות.

 סוגים ומספר הדגימות: .4.4
 ותבלינים).מרכיבים טריים (כולל פטרוזיליה  המכיליםארבע דגימות אקראיות של סלטים  .4.4.1
 דגימה בקטריולוגית מידיו של עובד ייצור מזון בעת העבודה עם מזון מוגמר או בהכנת סלטים. .4.4.2
 דגימה ממשטחי עבודה בעת העבודה עם מזון מוגמר או בהכנת סלטים. .4.4.3
 דגימה של מזון מבושל מעמדת ההגשה. .4.4.4

 הבדיקות יכללו:  .4.5
  וסלמונלה.  וליפורמים, סטפולוקוס אאוראוס, שמרים, עבשיםספירה כללית, ק .4.5.1
  למוצרי דגים משומרים ומעושנים. -ליסטריה  .4.5.2

 שעת הדגימה:  .4.6

 –הדגימה תעשה ללא תאום מראש של יום או שעה מדויקת. הדגימות יעשו בשעות העבודה וההכנות 
  בבוקר. 11:00לשעה  9:00לדוגמה: בין השעות 
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 תפוצת התוצאות: .4.7
 ) ימים מיום ביצוע הבדיקות:6בדיקה יופצו לרשומים מטה תוך שישה (תוצאות ה

 נציג החברה. .4.7.1
 הקבלן. .4.7.2

 דגימות אד הוק: .4.8
 בכל מקרה של תלונה של סועדים בחד"א על כאבים או קלקול קיבה. .4.8.1
 :ובכל מקרה בו שלשה אנשים יתלוננו, יפעל הקבלן כמפורט להלן .4.8.2

 עבדה מאושר לבדיקה.יעביר מידית את כל דגימות המזון מיום התלונה למ .4.8.2.1
 שעות מקבלת התלונה. 96יעביר את תוצאות הבדיקה לידי החברה לא יאוחר מ  .4.8.2.2
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות, בכל מקרה של שלושה מתלוננים ומעלה, למשרד  .4.8.2.3

  הבריאות כמתחייב בתקנות.

  

 שינוע מזון: .5
 :כללי .5.1

ומטבח הקצה נמצאים במפלס  כאשר חדר האוכל 7-מטבח ההכנה והבישול נמצא כאמור במפלס  .5.1.1
0. 

 להלן הוראות הנוגעות להעברת המזון מהמטבח המייצר אל חדר האוכל. .5.1.2
 :שינוע מזון קר .5.2

 הקבלן רשאי לבשל את המזון ולצננו באמצעות מקרר משב מהיר לצורך שימורו. .5.2.1
כשהוא קר ובמטבח הקצה יחומם וישוחזר לטמפ'  0בשיטה זו יובל המזון אל מטבח הקצה במפלס  .5.2.2

 גשה.הה
 90מע"צ במשך זמן שלא יעלה על  4בשיטת בשל קרר יצוננו מוצרים מטמפ' הבישול לטמפ' של   .5.2.3

 דקות מגמר הבישול.
 מע"צ. 2מזון לפני שינוע, חם או קר ישמר טרם השינוע בטמפ' ליבה שלא תעלה על  .5.2.4
יובלו דרך לעגלות מסלולים אשר יכוסו בניילון נצמד או שקית ניילון תואמת, ומזון מצונן יועבר  .5.2.5

 המעלית אל חדר האוכל.
 שינוע מזון חם: .5.3

או באמצעות  טרמופורטריםהקבלן רשאי לשנע את המזון אל חדר האוכל כשהוא חם באמצעות  .5.3.1
 ארונות חימום.

 מע"צ. 70מזון יוכנס אל הטרמופורטרים בטמפ' שלא תפחת מ  .5.3.2
 מע"צ. 65טמפ' המזון בהגיעו לנקודת הקצה לא תפחת מ  .5.3.3
 :ונות חימוםשינוע באמצעות אר .5.3.4

 ניידים.המזון החם באמצעות ארונות חימום הקבלן רשאי להוביל את  .5.3.4.1
 הארונות עם המזון החם בתוכם יובלו במעלית אל חדר האוכל ויחוברו מידית להזנה. .5.3.4.2
מעלות כפי שצוין  65בכל מקר לא תפחת טמפ' הליבה של המזון החם בהגיע לנקודת הקצה מ  .5.3.4.3

  לעיל.

 מזון במטבח הקצה:הקבלת  .5.4
 :ון קרמז .5.4.1

 שיובל לחדר האוכל יאוחסן מידית במקררים.מזון קר  .5.4.1.1
 מע"צ. 8טמפ' הליבה של המזון תימדד ותתועד ולא תעלה על  .5.4.1.2

 :מזון חם .5.4.2
 שהועבר בעגלות יועבר מידית לארונות חימום עד להגשתו.מזון חם  .5.4.2.1
 , יחובר זה מידית להזנה עד להגשת המזון.היה והמזון הועבר בארון חימום .5.4.2.2
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 השירותים:הדרכות נותני  .6
 הקבלן מתחייב להעביר לכל עובדיו את ההדרכות הבאות לפני כניסת העובד לעבודה: .6.1

 כללי בטיחות לעובדים. .6.1.1
 הדרכת כשרות ע"י המשגיח. .6.1.2
 כללי גהות במטבח. .6.1.3
 מצבי חירום: שריפה/פגיעה גופנית /החלקה /פציעה. .6.1.4
 שימוש באמצעי מיגון. .6.1.5
 עזרה ראשונה. .6.1.6
 שימוש בציוד כיבויי אש. .6.1.7
 מרי ניקויי.שימוש בחו .6.1.8

 אין בהדרכות לעיל כדי למנוע מהחברה להעביר הדרכות נוספות כמתחייב מנהלי החברה. .6.2
 סיכומי ההדרכות והתאריכים שבהם בוצעו יועברו למפקח על הקבלן מטעם החברה. .6.3
כחלק ממערך ההדרכות יעביר הקבלן ריענון בנושאי ההדרכות לעובדים וידווח את ביצוע הריענון  .6.4

 לחברה.
  

 נותני השירותים:לבוש  .7

 נותני השירותים ילבשו לבוש אחיד, נקי ומגוהץ שיספק הקבלן על חשבונו. .7.1
 ניקיון), כל מחלקה והלבוש האחיד התואם לה.  \הגשה  \הלבוש על פי מחלקות (מטבח  .7.2
 לבוש המחלקות השונות יבדל בצבע המדים כך שיהיה מובהק גם בעיני מתבונן זר. .7.3
דו תג שם בצד השמאלי העליון של חולצת המדים, תג השם יכלול גם את עובדי הקבלן בכל המחלקות יענ .7.4

 תפקידו של העובד.
 עובדי נותן השירות ינעלו נעלי בטיחות עם סוליות המותאמות למניעת החלקה. .7.5
 לבוש עובדי המטבח וההגשה יכלול גם: .7.6

 כיסוי ראש. .7.6.1
 כפפות. .7.6.2
 סינרים. .7.6.3

 

 היגיינה אישית של נותני השירותים: .8
 עבודה מטעם הקבלן לוודא בכל יום את הדברים הבאים:באחריות מנהל ה .8.1

 גזיזת ציפורניים וניקיונן (ללא לק). .8.1.1
 גילוח. .8.1.2
 פצעים פתוחים (עובד עם פצע פתוח לא יועסק במתן שירותי הסעדה). .8.1.3
 חיטוי ידיהם של העובדים אחת לשעה ולאחר שימוש בשירותים, בסבון ו/או תכשיר חיטוי. .8.1.4

בכל יום ביקורת כתובה של הנ"ל, תוך שהוא רושם את שם העובד יבצע  מנהל העבודה מטעם הקבלן .8.2
 ואת תקינות רמת ההיגיינה שלו כמפורט לעיל.

 דוחות הביקורת יתועדו למעקב. .8.3
  

 תיעוד ודיווח: .9

 הקבלן יבצע בקרה ותיעוד של תהליכי העבודה באופן המבוקש בנספח זה וכמודגש להלן. .9.1
 התיעוד ישמר במשרדי הקבלן לבקרה בכל עת. .9.2
 עולות ותהליכים שיבוצעו ע"י הקבלן ויתועדו בקביעות:פ .9.3

 בקרת היגיינה אישית יומית. .9.3.1
 בקרה על טמפ' המזון בעמדות החלוקה השונות (קר וחם). .9.3.2
 בקרה על טמפ' מקררים, אלא אם קיימת במקום מערכת עקיבה אלקטרונית. .9.3.3
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 בדיקה של טמפ' מוצרים קפואים המסופקים למקום השרות. .9.3.4
 פשרה.מעקב טמפ' מזון בה .9.3.5
 

 דיווח לחברה: .9.4

 אחת לחודש יעביר הקבלן לחברה דיווח מקיף על תהליכי התיעוד והבקרה ובכלל זה:

 יציג את תכנית ההדרכה לעובדים ואת המעקב אחר ביצועה. .9.4.1
 יציג טפסי הבדיקות הרפואיות של כלל העובדים במערך המזון. .9.4.2
 יציג את תיעוד הבקרות היומיות השונות. .9.4.3
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  'י נספח 

  איכות סביבה

 הגדרות

  ": רשות שדות התעופה בישראל. רש"ת"

  כהגדרתו בחוזה הרשות. ":המפעיל"

המוסמכת מטעמה לטפל בהיבטים שונים בתחום יחידה של הרשות  -"היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת"

  איכות הסביבה. 

 מנהל שדה תעופה או מסוף גבול מטעם רש"ת. -"מנהל מתקן"

  ובות המפעילח

מחובתו של המפעיל ובאחריותו כי בכל תקופת מתן השירותים יחזיק המפעיל אישורים ורישיונות  .1.1

הנדרשים לשם מתן השירותים, לדאוג לקבלתם של כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או 

, היתר פליטה ההסכמות כגון ובלי לגרוע מכלליות האמור, רישיון עסק, היתר רעלים, היתר הזרמה

וכיו"ב, העשויים/ות להידרש מכל גורם שהוא על חשבונו, לשם קיום כל מחויבויותיו לפי ההסכם עם 

 רש"ת, ולוודא כי יהיו ברי תוקף משך כל תקופת החוזה. 

המפעיל ידריך את עובדיו וגורמים הפועלים מטעמו להתמודדות עם היבטים סביבתיים הנובעים  .1.2

המפעיל יחתים כל עובד וגורם אחר מטעמו כי קיבל הדרכה וכי מפגעים וזיהום. תו, לרבות מניעת מפעילו

על התיעוד,  הבין את תוכנה. המפעיל יתעד בכתב את ההדרכה שנתן ואת האישורים כאמור, וישמור

 .במשך כל תקופת החוזה

נה על באחריות המפעיל לוודא השתתפות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו בהדרכות מרוכזות באם תועבר .1.3

 ידי גורמי רש"ת.

ו/או ת כל דין מחובתו של המפעיל לדווח מיידית לרשות, וללא כל שיהוי, על כל מקרה של הפרת הוראו .1.4

חשש להפרה כאמור בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה, בין אם נגרם על ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או 

קרקע, רעש, ריח, קרינה מייננת ובלתי הובא לידיעתו (לרבות בנושא זיהום אויר, זיהום מים, זיהום 

מייננת, פסולת, חומרים מסוכנים ורישוי עסקים) ולפעול מיידית לתיקון ההפרה בתיאום עם הרשויות 

 המוסמכות.

מחובתו של המפעיל לקיים ולגרום לכך כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו יקיימו במלואם אחר הוראות  .1.5

 אשר נובעת מהנושאים המנויים בפרק זה.פרק זה וכל הוראה ו/או הנחיה נוספת 

באחריות המפעיל לשתף פעולה עם נציג הרשות בכל מבדק פנימי ו/או פעולה מונעת ו/או פעולה מתקנת  .1.6

  אשר יידרשו בתחום איכות הסביבה. 

ילות המפעיל בהיבטי איכות המפעיל ימנה נציג מטעמו (להלן: נאמן איכות סביבה ) שירכז את כל פע .1.7

 באחריות בכל הנוגע לקיום נספח זה. ויישאסביבה 
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כל דין בנושאי ההגנה על הסביבה  הוראתבגין כל הפרה של  הרשותהמפעיל מתחייב כי יהיה אחראי כלפי  .1.8

על פי נספח זה לרבות ולא למעט בגין הפרה של  והתחייבויותיואיכות הסביבה ולרבות בגין כל הפרה של 

ידה לאיכות הסביבה ברשות על פי נספח זה. אין באמור כדי /או ימסרו לו על ידי היחוההנחיות שנמסרו 

ו/או מחדל כלשהם בכל  מעשה בגיןלגרוע מאחריותו של המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או של מי מטעמו 

 דרישההנוגע לשמירה על ההוראות בנספח זה, והמפעיל מתחייב לשפות את הרשות בגין כל תביעה ו/או 

 .לעיל כאמור מטעמו מי/או ו מעובדיו מי/או ו המפעיל ידי על שנעשו מחדל/או ו מעשה בגין נגדה שתוגש

חר, כל מקרה בו נדרש המפעיל לספק לרש"ת מסמך, דו"ח, אישור, רישיון, היתר או כל מסמך דומה א .1.9

 סביר וללא דיחוי. יהיה עליו לעשות כן תוך זמן 

ות סביבה בפעילות המתבצעת , בהיבטים השונים של איכהשאר בין, העוסקת נהלים מערכת ת"רשל .1.10

את המפעיל ויהיה עליו לקיימו בתיאום עם  יחייב נספחיהם על הרלוונטיים בנהלים האמורברשות. 

 אחר ממונה גורם כל בתיאוםהמתקן הרלוונטי או  מנהל בתיאוםת, "היחידה לאיכות הסביבה ברש

  .העניין בנסיבות החל בנוהל המצוין ת"ברש

 רעש

 .דין כל פי על כהגדרתורעש חזק ו/או בלתי סביר,  מפגעכל פעולה אשר יוצרת להימנע מ המפעיל על .1.11

 הרעש להפחתת לפעולהמפעיל  באחריות, דין כל פי על כהגדרתו המותר על עולה הרעש בהם במקרים .1.12

   .המותרות לרמות

  שפכים

המופעל מחויב להתחבר אל מערכת הולכת השפכים הכללית של נמל התעופה ו/או מסוף הגבול  המפעיל .1.13

. בהיעדר מערכת הולכת שפכים יפונו השפכים ע"י המפעיל לאתר מורשה לפי וע"י רש"ת, החל מגבול חצר

, הן בתחום חצרו, ככל המפעיל, חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים בניגוד לדיןעל כל דין. יובהר, כי 

 שקיים כזה, והן בכל שטח אחר.

מראש,  אישור קיבל אם אלא אחרת דרך בכל או תבתעלו, ספיגה בבורות שימוש יעשה לאהמפעיל  .1.14

  רש"ת.  מאתובכתב לכך  במפורש

על המפעיל לעמוד בדרישות רש"ת להזרמת שפכים ובדרישות כל דין, בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות  .1.15

 2000האמור, לעמוד בדרישות תקנות המים (מניעת זיהום מים ממתכות ומזהמים אחרים), התשס"א 

ים של מזהמים בשפכים ובדרישות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים לריכוזים מירבי

, לפי המחמיר מבניהם. אין באמור בסעיף זה כדי למעט מחובתו של המפעיל 2014 -למערכת הביוב )

מלעמוד בדרישות כל דין הנוגע להזרמת שפכים, לרבות דרישות משרד הבריאות ודרישות המשרד להגנת 

  הסביבה.

 התאם לחוזה עם רש"ת ידרש המפעיל לבצע ניטור למדידת איכויות השפכים המועברים למערכת.ב .1.16
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על המפעיל  חל איסור מוחלט על הזרמת שפכים לכל מקום אחר שאינו מערכת השפכים הרשותית. .1.17

(היחידה לאיכות הסביבה) ותגדיר את נקודות ניטור שפכים שתוגדר על יד רש"ת  להתחייב לתוכנית

לבצע  תדירות הביצוע. על הגורם המפעיל להמציא לרש"ת דו"חות מעבדה. במידה ויהיה צורךהניטור ו

העלויות וטיפול  -טיפול קדם או להתאים את מערכת איסוף השפכים לפני חיבורה למערכת של רש"ת

המאשרים ביצוע טיפול  , והא יידרש להמציא לרש"ת דוחותהקדם יהיו על חשבון אותו גורם ובאחריותו

  זה

 חל איסור מוחלט על הגלשת שפכים אל מערכות הניקוז. .1.18

שפכים אשר יסווגו כשפכי פסולת מסוכנת, ינהגו בהם על פי הדין לגבי חומרים מסוכנים, הובלתם  .1.19

 בפרק חומרים מסוכנים לנספח זה. ופינויים וכאמור

  ניקוז

חומר שהוא, בכל מצב מערכת הניקוז מיועדת לניקוז מי גשמים בלבד. חל איסור מוחלט על הזרמת כל  .1.20

 צבירה, מהרחבות התפעוליות של המתקן, ללא טיפול מאושר אל מערכת הניקוז.

  זיהום קרקע

על המפעיל להימנע מכל זיהום קרקע ועליו למגן כל מיכל דלק, חבית שמנים או כל חומר אחר שדליפתו  .1.21

לקליטת ים על ידה מהמיכלים התחומ 110%עלולה לגרום לזיהום קרקע על ידי מאצרה בעלת נפח של 

 החומרים במקרה של דליפה.

כל חשד לזיהום קרקע כתוצאה משפיכה לא מבוקרת של חומרי גלם (פסולת נוזלית, שמנים, דלקים,  .1.22

תשטיפים וכדומה) ידווח ישירות ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ויחייב את המפעיל באופן מיידי לנקוט 

 יהום.בכל פעולה נדרשת על מנת לעצור את המשך הז

המפעיל ינקוט בעצמו ועל חשבונו בכל הפעולות לשם עצירת הזיהום ולשם ניקיונו והשבת המצב  .1.23

לקדמותו בתיאום ולפי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ובהתאם להנחיות המשרד להגנת 

 הסביבה.

 לא תותר הקמת תחנת דלק, או מתקן תדלוק, בתחום חצרו של המפעיל.  .1.24

 יכל דלק עילי, לכל שימוש שהוא ללא אישור היחידה לאיכות הסביבה. לא תותר הצבה של מ .1.25

כל מקרה של דליפת דלק או שמן כתוצאה מתקלה במתקן ו/או בציוד כלשהו של המפעיל ו/או כתוצאה  .1.26

מפעילותו, ימסור המפעיל מיידית דיווח ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת וינקוט בכל האמצעים להפסקת 

 הדליפה.

  ומששמן מאכל מש

חל איסור העברת  ,2011 -המוזרמים למערכת הביוב ) על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים .1.27

מחויב מיליגרם/ליטר. לפיכך,  200-יכוז שפכים למערכת הביוב אשר מכילים שמנים ושומנים מעל לר

  המפעיל לפנות את שמניו באמצעות ספק מאושר.
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 .ל המפעילועלויות הפינוי יחולו ע האחריות לפינוי .1.28

דוחות הפינוי ועל חשבונות התשלום, בכל זמן ההתקשרות מול הרשות. המפעיל יעביר המפעיל ישמור על  .1.29

 החשבונות ותעודות המשלוח לרשות בכל עת על פי דרישה. 

 על המפעיל לדאוג כי אזור אחסנת השמן יהיה נקי בכל עת. לא ימצאו כתמי שמן במרחב מתקן הפינוי.  .1.30

מתקן ל המפעיל להימנע מכל זיהום ועליו למגן השמן. עתחזוקה נאותה של מתקני המפעיל מתחייב ל .1.31

 במקרה של דליפה. השמניםלקליטת  בהמהמכלים התחומים  110%מאצרה בעלת נפח של הפינוי ב

בכל מקרה של שפך על המפעיל להודיע מיידית לנציג הרשות ולהחזיר לקדמותו את אזור השפך למצבו  .1.32

 ע את היחידה לאיכות הסביבה ברשות.טרם האירוע. יש ליד

  וחומרי ניקוי המוגדרים כחומ"ס חומרים מסוכנים

 . 1993 - חומר מסוכן כאמור בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג -חומר מסוכן"" :הגדרה .1.33

יבוצע בהתאם לו  ,מצד המפעיל מותנה בקבלת היתר רעליםאשר אחסון, טיפול ושינוע של חומ"ס  .1.34

 הרעלים. עותק של היתר זה יועבר ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. ולתנאים הקבועים בהיתר

המפעיל הנו האחראי ועליו להיות ערוך בכל הנוגע לאחסון חומרים מסוכנים ושינועם וכן עליו להכין נוהל  .1.35

  מסודר לטיפול באירוע חומרים מסוכנים, על כל הכרוך בכך.

עלים ישולטו באופן ברור והשילוט יוצב כל המתקנים בהם מאוחסנים רעלים וכל העמדות לאחסון ר .1.36

במקום בולט. הכיתוב יהיה קריא וברור ויעשה על חומר עמיד מכנית וכימית. שילוט מתקן יציין גם את 

 שם המתקן.

: השם הכימי של החומר המאוחסן באותיות עבריות או לוט הרעלים יכיל את הפרטים הבאיםשי .1.37

יכון וקוד חירום. במידה ומאוחסנים בעמדה מס' רעלים ניתן לועזיות, מסי או״ם, קבוצת סיכון, ציון הס

 יון הסיכון וקוד החירום המחמיר.לשלטם בשלט משותף. במקרה זה יצוין על השלט שם הקבוצה, צ

המפעיל ימנה אחראי לתחום חומרים מסוכנים ויעביר לידי היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת את שמו  .1.38

ובדיו בנושא טיפול בחומ"ס. על המפעיל להחזיק בכל הציוד ופירוט שוטף של ההדרכות הניתנות לע

הנדרש לשם טיפול באירוע חומרים מסוכנים. ליד כל אזור אחסון יוחזקו חומרים סופגים ובמידת הצורך 

 אמצעי שאיבה. עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות שירותי הכבאות וההצלה.

דליפה וכן כל חשש לאירוע כאמור,  פגיעה של חומר מסוכן,כל אירוע חומרים מסוכנים, לרבות נפילה או  .1.39

  ידווחו מיידית למנהל המתקן וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

  זיהום אויר

  לפי כל דין.לא יגרום מפעיל לזיהום אויר, כהגדרתו  .1.40

  המפעיל מחויב לדאוג לתשתית מתאימה בתחום חצרו למניעת זיהום אויר. .1.41
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כל תקלה הגורמת, או עלולה לגרום לחריגה מתקני איכות אויר המוגדרים המפעיל מחויב לטפל מיידית ב .1.42

  בכל דין.

על המפעיל שבתחום חצרו ארובות הפולטות גזים וחלקיקים, לבצע בדיקות מזהמי אויר בארובות  .1.43

  ולהעביר תוצאותיה ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת. 

יה אחראי להכנת והגשת תכנית מדידות כל מפעיל שעקב פעילותו מתרחשת פליטה של מזהמים לאוויר יה .1.44

 . לצורך בהתאם, הסביבהשנתית ליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת אשר תוגש למשרד להגנת 

  ריח מטרדי

  ח לסביבתו.כל מטרד רי מפעיליגרום  לא .1.45

  המפעיל מחוייב לטפל מיידית בכל תקלה הגורמת למטרדי ריח. .1.46

  מניעת מטרדי ריח לסביבה.המפעיל מחוייב לדאוג לתשתית מתאימת בתחום חצרו ל .1.47

  פסולת

  - הגדרות  .1.48

פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים שמקורה במוצרי מזון גזם  -פסולת אורגנית

    ומרכיביהם ושאינה פסולת מסוכנת כהגדרתה להלן.

 (סילוק חומרים , המכיל חומר מסוכן כמוגדר בתקנות רישוי עסקיםחומר מכל סוג - פסולת מסוכנת

  .1990- מסוכנים) התשנ"א

להשלכה, ים למחזור, שהושלכו או שמיועדים חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנ – פסולת למיחזור

 -ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"גכוכית וטכסטיל (על פי חוק איסןף לרבות נייר, קרטון, פלסטיק לסוגיו, ז

  ), או כל חומר/ מוצר/ רכיב שרש"ת תגדיר ככזו.1993

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות  - סולת בניןפ

 .ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים

 כללי .1.49

אה מפעילותו, על פי המפעיל מחוייב לטפל בכל פסולת הנוצרת בתחום חצרו ו/או כתוצ .1.49.1

ות חוק שמירת הניקיון, וההסכמים הנלווים בהתאם להוראות כל דין, לרבהוראות רש"ת 

ותקנותיהם ולרבות  1993 - , חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 - התשמ"ד

 .הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

לתאם את פעילותו בכל הקשור לטיפול בפסולת מוצקה עם היחידה לאיכות על המפעיל  .1.49.2

  מתקן.הסביבה ברש"ת ו/או מנהל ה
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  פסולת למיחזור .1.50

 םהמפעיל מחוייב להפריד את הפסולת המיועדת למחזור ולהשליכה אל מיכלים ייעודיי .1.50.1

חזור במיקומים שיקבעו ע"י רש"ת. חל איסור על השלכת פסולת המוגדרת למיחזור ע"י ילמ

כל זאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שמירת  רש"ת לפחי האשפה המרכזיים.

ותקנותיהם  1993 -, חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג1984 -"דהניקיון, התשמ

 .ולרבות הנחיות הרשות המקומית הרלוונטית, הוראות רש"ת וההסכמים הנלווים

פסולת למחזור, כפי שתוגדר לעיל, תופרד במקור ותפונה למיכלים ייעודיים, שיוצבו בנקודת  .1.50.2

 הפרדה למיחזור, אם וככל שיהיו. 

 דה למחזור תהיה משולטת, מקורה, מגודרת ונגישה לרכבי איסוף הפסולת.נקודת ההפר .1.50.3

בנקודת ההפרדה למחזור ירוכזו כל כלי האצירה להפרדה למיחזור, לרבות:   1.50.3.1

מיכל להפרדת מיכלי פלסטיק, איסכורית ו/או דחסן לקרטון, עגלה לאיסוף נייר, 

ק, מיכל לאיסוף מיכל לאיסוף פסולת אלקטרונית, דחסן ליריעות פלסטי

  סוללות, ככל שיידרש על ידי רש"ת ויוצב על ידה.

את האצירה הנדרשים על המפעיל לנמק במידה ולא יוצבו אחד או יותר מיכלי   1.50.3.2

 סיבת אי הצבתם.

   הוסכם על רש"ת על אי הצבת אחד או יותר ממיכלי האצירה הנדרשים, על המפעיל להעביר את רכיבי

 יכלים ייעודיים שיוצבו על ידי רש"ת.הפסולת המופרדים למ

  נאמן איכות הסביבה מטעם המפעיל יהיה אחראי לתפעולה השוטף של נקודת ההפרדה למיחזור. נאמן

איכות הסביבה יעמוד בקשר שוטף עם קבלני פינוי הפסולת וידווח באופן שוטף לרא"ג שירותי קרקע 

 וליחידה לאיכות הסביבה ברש"ת, ככל שיידרש.

  ין ( במידה ומתקיים שיפוץ )פסולת בנ .1.51

איסוף ופינוי הפסולת יעשו לאחר תיאום וידוע היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת ובהתאם לכל  .1.51.1

  דין. 

  פסולת בנין תיאסף לתוך מיכל אגירה יעודי לפסולת בנין. .1.51.2

הפסולת תסולק בהתאם לכל דין באחריות המפעיל אל אתר פסולת מאושר ע"י המשרד  .1.51.3

  פסולת בנין.להגנת הסביבה להשלכת 

  המפעיל מתחייב להציג בפני רש"ת קבלות ו/או תעודות משלוח בדבר הטמנת הפסולת. .1.51.4

  פסולת ביתית .1.52

פסולת ביתית, לרבות פסולת אורגנית, תפונה למיכלים ייעודיים המוקצים על ידי רש"ת, ובהתאמה 

  מלאה לנפח שירות ותפעול ויהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה..
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  פסולת מסוכנת .1.53

ק, לא יאחסן, לא ישנע ולא ישליך המפעיל פסולת מסוכנת מכל סוג שהוא ללא תאום לא יחזי .1.53.1

  עם הגורם האחראי ברש"ת.

פסולת מסוכנת תועבר על ידי המפעיל ועל חשבונו לאתר טיפול/הטמנה מאושר לפסולת  .1.53.2

  מסוכנת, זאת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם היחידה לאיכות הסביבה ברש"ת.

ים מסוכנים, פחם פעיל ממערכת מיזוג אויר, או מכל שימוש אחר, תפונה כל פסולת חומר .1.53.3

לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. קבלות הפינוי ישמרו בידי הזכיין ויוצגו 

 בפני הגורמים הרלוונטים ברש"ת בכל עת ומיידית לפי דרישה.
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  דיניות בנושא איכות הסביבה ברשות שדות התעופהמ -נספח י' 
  

 תפעול ואחזקת מתקני הרשות באופן כלכלי ובר רשות שדות התעופה תפעל לניהול, פיתוח,  הנהלת

קיימא, מתוך ראייה ארוכת טווח ומחויבות לשמירת האיזון בין הצרכים הסביבתיים והכלכליים 

  לטובת הדורות הבאים. 

 .הרשות בראשות ההנהלה תוביל יוזמה סביבתית ולא תפעל כמגיבה בלבד  

  לפעול לאימוץ ולהטמעת תקנים להגנה על הסביבה, על מנת  מחויבת רשות שדות התעופההנהלת

בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת  ולצמצם למנוע

   הדדית של כל המעורבים.

  תן והבנמפעילותה, מדידתן (במידה וניתן) הרשות תפעל לזהות את ההשפעות הסביבתיות הנגזרות

  כבסיס לקבלת החלטות בנושאים הבאים:

 מטרדי רעש מטוסים 

 זיהום קרקע, מי נגר ומי תהום 

 טיפול בשפכים, ניצול קולחין וחסכון במים 

  פליטות לאוויר של גזים מזהמים וחלקיקים 

 הפחתת פליטות גזי חממה וצמצום טביעת הרגל הפחמנית 

 טיפול בחומרים מסוכנים 

 יחזור והטמנה נאותהניהול פסולת, כולל הפחתה, מ 

 חסכון באנרגיה 

 בניה ירוקה 

 רכש ירוק  

 הנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור הגנת הסביבה בכל סקר הנהלה.ה  

 תוך שיתוף העובדים והמנהלים בארגון ,את ביצועי מערכת הגנת הסביבה ההנהלה תפעל לשפר בהתמדה 

   ישימה. תוך שמירה על תחיקהוהידברות עם בעלי העניין, 

תהיה זמינה במתקני הרשות  וגורמי החוץ הפועליםקבלני המשנה, , יות תופץ ותוסבר לכל העובדיםהמדינ

  .ועדכונה בהתאם לצורךהתאמתה חינת לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לב
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  הצהרת המפעיל

המפורטות בחוזה אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הנחיות הרשות לשמירה על איכות הסביבה  .1

 ההרשאה ובנספח איכות סביבה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

התאמה ו/או מתן השירותים על ידי מבלי למלא אחר הריני להצהיר כי ידוע לי כי עקב ביצוע עבודות ה .2

, חוזה ההרשאה על נספחיו והנחיות לרבות אך לא למעט הנחיות על פי נספח איכות הוראות כל דין

, לרבות אך לא למעט נהלי הרשות כות הסביבה וכי מילוי האמור לעילה, עלולות לפגוע באיהסביבה לחוז

הרלבנטיים נועדו לצמצם פגיעה ככל הניתן. בהתאם לכך, הובהרה לי חשיבות הנושא וחשיבות השמירה על 

ר אליו כל האמור לעיל ברישא לסעיף זה ווכן נמסר לי כי היחידה לאיכות הסביבה ברשות הינה הגורם אש

בכל דיווח, בכל הבהרה, בכל ל ו/או מי מטעמו, יהיה על לפנות, בנוסף לחובתו לדווח על כל הנ"ל למנה

 תקלה ו/או חשש לתקלה וכי אהיה כפוף להנחיותיה המקצועיות המחייבות.

ות בנוסף, הריני להצהיר כי ידוע לי כי במילוי הוראות החוזה ונספחיו אין לגרוע מחובתי לשמירת כל הורא .3

הדין הקשורות לאיכות הסביבה ולתחומי פעילותי ולדרישות הרשויות הרלבנטיות וכי ידוע לי שההנחיות 

דלעיל אינן מקיפות את כל חובותיי החוקיות בנושא איכות הסביבה והן באות לרבות ולא להמעיט 

 מהוראות הדין הרלבנטיות.

חיות לשמירה על איכות הסביבה בתחומי הריני להצהיר כי מסרתי לכל עובדי ו/או למי מטעמי את ההנ .4

 רשות.

הריני מתחייב בזאת לדווח לרשות מיידית וללא כל שיהוי על כל אירוע חריג שנגרם בתחומי פעילותי ו/או  .5

  עליו במהלך שהותי בתחומי רשות. שנודע לי

 רשות בכל הנוגעשות ובפיקוחה אין בהן כדי להשיט אחריות על העוד ידוע לי כי בהנחיות שניתנות לי ע"י ר .6

ראות החוזה על נספחיו על מילוי חובותיי על פי כל דין והן באות כדי לסייע לי לעמוד בהוראות הדין והו

 בלבד.

  שם המפעיל ומס' ת.ז.________

  שם החברה ומס' ח.פ.________

  כתובת___________

  טלפון___________

  חתימה_________

    

  

מאשר בזאת כי המפעיל החתום קיד________, מחלקה_________, תפאני, ______________ עובד רשות, 

  דלעיל חתם בפני על נספח איכות הסביבה ואישר כי הבין את ההנחיות שנתנו לו ואת המחויבויות המוטלות עליו. 

 _______________ -חתימת עובד רשות
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  'יא נספח 

 כסי הרשות הסכם שימוש בנ
  

  ____גוריון ביום _______  לחודש _______  שנת - שנערך ונחתם בנמל התעופה בן

  
  רשות שדות התעופה  ב י ן:

  1977-פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז- תאגיד שהוקם על
  - מצד אחד  -            ")הרשות(להלן: " גוריון-, נמל התעופה בן137ת.ד 

  
  חברת ______________   ל ב י ן:

  –מצד שני  -    )   "המפעילאו " "המשתמש(להלן: "שכתובתה: ________________                 
  

עבור עובדי  הסעדה שונים בנתב"גלמתן שירותי  2016/070/0696/00מס' משתמש זכה במכרז וה  ה ו א י ל:
   ");החוזה") ומכוחו חתם עם הרשות על חוזה (להלן: "המכרז(להלן: " רשות שדות התעופה

מתן מתקן הרשות אשר ישמש אותו לצורך עליו להשתמש בנכס בועל פי תנאי החוזה נשוא זכייתו   ו ה ו א י ל:
  "); המתקןהשירותים נשוא המכרז (להלן:" 

והצדדים מבקשים להסדיר את תנאי ההרשאה הניתנים לו לצורך השימוש בנכס בתקופת החוזה   ו ה ו א י ל:
   ");נספח השימושרשאה לשימוש בנכס (להלן:" עפ"י תנאי הנספח החוזי למתן ה

  לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  המבוא

  מהווה חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא ביחד עימו. לנספח השימושהמבוא   .1

נספח זה ייקרא יחד עם החוזה. כל הוראה המופיעה בחוזה ואינה מופיעה בנספח השימוש תחול 
  בהתאמה על נספח השימוש. 

  פרשנות

  .1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 29יחול סעיף נספח השימוש על   (א)  .2

להשפיע ו/או כדי  וכדי לשמש פירוש לסעיפי נספח השימושאין בכותרות השוליים של סעיפי   (ב)  
  על תוכנם.

יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שבצידם אלא אם הקשר הדברים  נספח השימושב  (ג)  
  מחייב פירוש אחר:

"דמי     
  שימוש"

  ידי הרשות מעת לעת;-בנכס כפי שנקבע עלתשלום עבור השימוש 

"דמי     
  שירותים"

שירות אחזקת תשלום עבור השירותים הבאים: מיזוג אוויר, שירות ניקיון ו
  ;מבנים

נספח "    
  השימוש"

  ;נפרד מן החוזהנספח זה המהווה חלק בלתי 

  

פי חוק רשות שדות התעופה, -כללי רשות שדות התעופה שנחקקו על  "הכללים"    
  ;1977-התשל"ז

מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) אותו מפרסמת הלשכה המרכזית   "המדד"    
  לסטטיסטיקה מזמן לזמן;

  "המדד    

  הבסיסי"

מדד הידוע בתאריך _______, כפי שהתפרסם בתאריך 
;______________  

  מנהל המתקן;  "המנהל"    
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, והמהווה נספח השימושהמצורף ל וושטח והמפרט המתייחס לנכס, מיקומ  "המפרט"    
  ;1'טו נספח כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

"הפקת     
  חיוב"

  חשבונית שהרשות מפיקה ושולחת למשתמש;

"הפרה     
  יסודית"

לחוק החוזים (תרופות בשל  6הפרה יסודית של החוזה, כהגדרתה בסעיף 
  ;1970-הפרת חוזה), התשל"א

נכס או ה"    
  "הנכס

פי חוזה זה והכל כמפורט - הנכס בנמל שהועמד לשימושו של המשתמש על
  במפרט;

  ;למניין הלועזיחודש   "חודש"    

"ריבית     
  בסיסית"

 1.1.1.17ריבית חודשית בשיעור ריבית החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 
 ספר מינהל כספי, המפורסם על ידי החשב הכללי בנכס- להוראות תכ"ם

  האוצר, כפי שתהא בתוקף ביום התשלום;

"ריבית     
  פיגורים"

  ריבית בסיסית בתוספת מחצית האחוז לחודש;

 "ריבית    
  פריסה"

  ריבית בסיסית בשיעור שנתי, בתוספת מחצית האחוז לשנה;

תקופה של שלושה חודשים קלנדריים המתחילה בכל אחד מאלה: אחד   "רבעון"    
  בינואר, אחד באפריל, אחד ביולי ואחד באוקטובר;

בדצמבר שלאחריו, למעט שנת  31-שנה המתחילה באחד בינואר ומסתיימת ב "שנת חוזה"    
ומסתיימת ביום ____________ ראשונה, המתחילה ביום החוזה ה

ושנת החוזה האחרונה (או שנת ההארכה האחרונה, לפי  31.12________
העניין), המתחילה באחד בינואר של אותה שנה ומסתיימת ביום סיום 

  תקופת החוזה או ההארכה, לפי העניין.

  הרשאה לשימוש בנכס

פי - לשם קיום הפעילות עלפעילותו במתקן בנכס לניהול הרשות מרשה בזה למשתמש להשתמש   .3
שיון י, על נספחיו, וכל עוד רנספח השימושהחוזה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים ב

  דין הוא בתוקף.פי -ההפעלה שניתן למשתמש על

  השימוש בנכסתקופת 

רבות סיומה או קצורה ו של נספח השימוש בנכס היא למשך תקופת החוזה, לתקופת תוקפ  (א)  .4
  .דרך אחרת בהתאם להוראות החוזהכל בשל החוזה או עם סיומו 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי בתום תקופת החוזה או הפסקת הפעילות מכל סיבה שהיא,   )ב(  
לא תהיינה לו כל טענות כלפי הרשות בדבר זכויות ו/או השקעות ו/או הוצאות מכל סוג 

  /או לפעילות.שהוא שהיו לו בקשר לחוזה ו

  שימוש המשתמש בנכס

  המשתמש מאשר ומצהיר בזה:  .5

שהמשתמש כי בדק את הנכס, כמפורט במפרט, לרבות אפשרויות ההתחברויות של ציוד   (א)  
בנכס למקורות החשמל והמים, ומצאם  וימצא לנכון להביא לנכס לצורך הפעילות, וחיבור
  ם לתנאי החוזה ולהוראותיו.במצב תקין, מתאים והולם את צרכיו, הכל בהתא

חויב שהוא מ יםכי ההרשאה להשתמש בנכס, היא רק כדי לאפשר לו את קיום השירות  )ב(  
  . שיון כדין המתיר לו את הפעילות בנמלילתיתם לפי החוזה וכל עוד יש בידו ר

כי ההרשאה שניתנה לו להשתמש בנכס ו/או השימוש בו לא יתפרשו כהענקת זכות כלשהי,   (ג)  
המוגנת לפי חוקי הגנת דייר, ו/או כאילו יש לו זכויות של דייר, חוכר או זכות מכל מין וסוג 
שהם החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזה שהוא לא יתבע לעצמו זכות כאמור, 

  ומצהיר בזה שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.



53  

  

 

   

בנכס וקבלת שירותי מיזוג אוויר, כי קביעת התמורה והתשלום לרשות עבור השימוש   (ד)  
יינתנו, לא יתפרשו כיוצרי יחסים של חכירה או שכירות בין שאחזקה וניקיון, אם וככל 

  הרשות למשתמש.

כי לא שולמו, ולא ישולמו, לא נתקבלו ולא יתקבלו דמי מפתח או תשלום דומה אחר,   )ה(  
  מסירת השימוש בנכס.להוציא דמי השימוש ודמי השירותים שנקבעו בחוזה בתמורה ל

, או כל חוק אחר להגנת דיירים 1972- כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב  )ו(  
הקיים כיום או שיחקק בעתיד, שכוונתם או מטרתם הגנת דיירים, לא יחולו על החוזה 

  ויחסי הצדדים מכוחו.

בלת לתקופת החוזה בלבד, מוג ,נספח השימושפי -כי ההרשאה שנתנה הרשות למשתמש על  )ז(  
הכל כמפורט בחוזה, וכי בתום תקופת החוזה, ואם לא יכרת בין הצדדים לחוזה זה חוזה 

היא או -שות לחזור ולהשתמש בנכסים לצרכיהחדש לעניין השימוש בנכס, בדעת הר
לצרכים אחרים שייראו לה כמתאימים, או להעמידם לרשות משתמשים אחרים לצורך מתן 

  עילות עסקית או שירותים אחרים.שירותים או פ

בתום תקופת החוזה, או עם סיומו בדרך אחרת בהתאם להוראות החוזה, הרשות תהא   )ח(  
רשאית לתפוס את הנכס כאילו החוזה לא נעשה כלל. ברם, תפיסת הנכס לא תפטור את 

  המשתמש מהאחריות החלה עליו לפי החוזה, פרט לאחריות הנובעת מתפיסת הנכסים.

  י מקום הנכסשינו

הרשות רשאית להעתיק את הנכס מן המקום המוקצה לו במפרט למקום אחר בנמל ו/או   (א)  .6
להקטין שטחו של הנכס המפורט במפרט, ולהורות למשתמש להשתמש בשטח הנכס האחר 

פי שיקול דעתה. הנכס האחר -ו/או המוקטן מכל סיבה תפעולית, ניהולית או ביטחונית, ועל
  חת או יעלה על שטח הנכס המופיע במפרט.יכול ששטחו יפ

הורתה הרשות למשתמש להשתמש בשטח הנכס המוקטן או להפסיק את השימוש בנכס   )ב(  
לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש  )(א6 משנה ףולהשתמש בנכס אחר, הכל כאמור בסעי

ן בשטח הנכס האחר או המוקטן ולהעביר על חשבונו, את כל ציודו לנכס האחר או המוקט
יום מתאריך מתן ההוראה; האמור אינו מתייחס לתשתיות  30שנקבע כאמור, תוך 

  הקבועות. הפרת הוראה זו מהווה הפרה יסודית.

המשתמש לרשות את ישלם  -זה של הנכס הקיים  עלה שטחו של הנכס החדש על  )1(  )ג(  
יום ממועד דרישת הרשות לתשלום ההפרש בדמי  14ההפרש בדמי השימוש תוך 

מפורשות פטור מחיוב האמור בסעיף קטן זה לא יחול, במקרה בו נקבע  מוש.השי
  .מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים

במקרה ששטח הנכס הוקטן או במקרה ששטחו של הנכס האחר נופל מזה של הנכס   )2(    
הקיים, יהא המשתמש זכאי להחזר ההפרש בדמי השימוש מיום הקטנת השטח 

מפורשות פטור מחיוב ר בסעיף קטן זה לא יחול, במקרה בו נקבע האמו בפועל.
  .מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותים

  הגבלת השימוש בנכס

הקבועה  הפעילותהמשתמש מתחייב להשתמש בכל נכס שיוקצה לשימושו אך ורק למטרת קיום   .7
  ולא לכל מטרה אחרת שהיא. בחוזה

  נכסהתחייבויות המשתמש לעניין ה

  המשתמש מאשר ומתחייב בזה:  (א)  .8

להחזיק את הנכס במצב נקי, טוב, תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל או   )1(    
  של נציגו לעניין זה.
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לא להוסיף כל תוספת לנכס או לשנות חלק ממנו, ולא להקים ו/או לבנות ו/או להציב   )2(    
יר ו/או דבר ו/או לשפצו, אלא בהסכמה ו/או להתקין ו/או לקבוע שום מבנה ו/או ק

מוקדמת של הרשות בכתב ומראש. לכל פנייה להוספה, לשינוי, להקמה, לבנייה 
וכיוצא באלה יגיש המשתמש לרשות תוכניות מדידה, מפרט טכני וכתב כמויות. 
הרשות לא תישא בתשלום הוצאה שהוציא או יוציא המשתמש בקשר לתיקונים, 

ים בנכסים, ולא תהא חייבת בתשלום כל פיצוי עבורם בתום לשינויים ו/או לשיפוצ
על כך במפורש בין  תקופת החוזה, או עם סיומו בכל דרך אחרת, אלא אם כן סוכם

  ובכתב.הצדדים, מראש 

לאפשר לרשות, לנציגיה, ולשליחיה, להיכנס לנכס בכל עת, על מנת לבודקו ולסוקרו   )3(    
ו/או כדי לנקוט את האמצעים הקבועים  ולעמוד על מידת קיום הוראות החוזה

בחוזה או בכל דין המצריכים כניסה לנכס, לרבות לעניין ביצוע פעולות אחזקה ו/או 
  תיקונים ו/או ביצוע פעולות חירום שונות.

למלא אחר כל התקנות, הכללים וההוראות שניתנו או שיתפרסמו מזמן לזמן על ידי   )4(    
מכת אחרת, לגבי ניהול המתקן, לרבות לגבי הימים הרשות, או על ידי כל רשות מוס

והשעות שבהם תנוהל הפעילות. המשתמש אחראי לכך שכל עובדיו, משתמשיו 
  והבאים מכוחו ימלאו אחרי כל התקנות, הכללים וההוראות כאמור.

לא לעשות דבר שיגרום נזק, מפגע, מכשול הפרעה לרבים או הטרדה לשלטונות   )5(    
  תמשים בנמל.המתקן ולשאר המש

לנהל את הפעילות בנכס של הרשות ולהשתמש בו, הכל בהתאם להוראות כל דין ולא   )6(    
  פי ההרשאה שניתנה בחוזה ובהתאם לתנאיה.- לפעול אלא במסגרת ועל

לא לצבוע, לשים או להציג סימן, מודעה או שלטי פרסום בנכס, או בכל מקום שהוא   )7(    
נהל, בכתב ומראש, ובנוסח שיאושר מטעמו. בנמל או בנכס, אלא בהסכמת המ

האמור אינו חל על שלטים הנושאים את שם המשתמש על נכסים ובלבד שגודלם, 
  נוסחם ומקומות הצבתם תואמו מראש עם המנהל.

הצורך בסיוד ובצבע בנכס ייקבע על ידי הרשות. המשתמש מתחייב בזה לאפשר   )8(    
  פעולה בעניין זה.לרשות לבצע את הסיוד והצבע ולשתף עמה 

להוריד ולסלק כל תוספת או שינוי שבוצעו בנכס על ידי המשתמש או מטעמו, או על   )9(    
ידי שליחיו, שלא לפי אישור ו/או הסכמת המנהל, ולהחזיר את הנכס, על חשבונו של 
המשתמש, למצבו הקודם, לכשיידרש לכך על ידי הרשות, בין בתוך תקופת החוזה 

  ובין לאחריה.

שעות, כל נזק שייגרם לנכס, כתוצאה ממעשה או מחדל  72לתקן, על חשבונו, ותוך  )10(    
  של המשתמש, עובדיו, שליחיו או מי מטעמו, או על ידי לקוחותיו.

לנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע שריפות או תקלות אחרות בנכס  )11(    
אות המנהל ו/או הרשות המוסמכת ו/או במקומות סמוכים בנמל ולמלא אחר כל הור

  לכך לשם מניעתן.

לא לאחסן או להחזיק בנכס, לידו או בסביבתו כל חומר העלול להתלקח או  )12(    
להתפוצץ, או כל חומר אחר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת המנהל, בכתב 

  ומראש.

שלטים, לא לבצע בנמל פרסום או פרסומת, מכל סוג שהוא, לרבות באמצעות  )13(    
סימנים, מודעות וכיוצא באלה, אלא באמצעות חברת פרסום אשר בינה ובין הרשות 
נכרת חוזה לעניין הפרסום בנמל, או חברה אחרת שתבוא במקומה שתקבל הרשאה 

 14מהרשות ליתן שירותי פרסומת. המשתמש מתחייב למלא אחר הוראות סעיף 
  .1984-עופה), התשמ"דלכללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות ת

לקיים את הוראות הרשות וכל רשות מוסמכת אחרת הקשורים לסדרים ולנהלים של  )14(    
  כיבוי אש או מניעת שריפות.

לדווח למנהל על כל ליקוי במתקני החשמל ובמכשירים החשמליים בנכס שיש בהם  )15(    
  כדי לגרום למפגע ו/או על כל ליקוי אחר.
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קים החל על הפעילות בנכס, אם חל או יחול בתקופת החוזה, וכן את לשלם מס עס )16(    
כל שאר המיסים, הארנונה, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים החלים, אם חלים, ו/או 

  שיחולו בתקופת החוזה על הפעילות ו/או על הנכס ו/או בגינו.

ל הוראות מבלי לגרוע מאיזה מהוראות נספח שימוש זה מתחייב המשתמש למלא את כ  (ב)  
  .2'טו נספח כומסומן נספח השימוש המהווה חלק בלתי נפרד מנספח האחזקה, 

  לעיל מהווה הפרה יסודית. +(ב)משנה (א)פי הפרה של הוראה מהוראות סעי  (ג)  

  השימוש במסגרת הפעילות

  יחות שתהיה להנחת דעתה של הרשות.המשתמש מתחייב להשתמש בנכס ברמת בט  (א)  .9

, למעט מה שנאמר לא להחזיק בנכס חפצים וטובין המיועדים למכירה ולא להציעם למכירה  (ב)  
  .במפורש בחוזה

לא להשתמש ולא ליתן בנכס ו/או בנמל כל שירות שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מן   (ג)  
  .שבחוזה נשוא זכייתו במכרז הפעילות

חייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי המנהל ו/או הממונה מטעמו והמתייחסת המשתמש מת  (ד)  
לפעילותו בנכס, תיבדק, תענה ותטופל כהלכה, הכל לפי הוראות המנהל. העתקי התכתובת 

  יועברו לידי המנהל.

  קיום הפעילות בשם המשתמש בלבד

שתמש במילים נוספות המשתמש מתחייב לקיים את הפעילות בנכס בשם המופיע בחוזה, ולא לה  .10
לשמו ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב, ולא להקים תאגיד אחר לשם השימוש בנכס, ו/או 

בת של המשתמש, אלא באישורה של -אם או חברה- לא לבצע השימוש בנכס באמצעות חברת
  הרשות בלבד מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי האישור.

  רשיונות והיתרים

המחייבת  נספח השימושפי -ל פעולה, הכרוכה בפעילות ו/או בשירות עלהמשתמש מתחייב כי כ  .11
פי כל דין, לא תבוצע על ידו אלא אם אכן קיבל -קבלת רישיון, היתר או אישור מגורם מוסמך על

תוקף. ההיתרים - את הרישיון, את ההיתר או את האישור בהתאם לאותו דין, ואלא אם הם בני
 זה. הפרה של הוראת סעיף זה מהווהבמשך כל תקופת החווהרשיונות הדרושים יהיו תקפים 

  הפרה יסודית.

  הפסקה זמנית

בכל עת שתבוא דרישה מהרשות לפנות את הנכס, מחמת נימוקים ביטחוניים, יהא   (א)  .12
ייחשב  נספח השימוש ואדם. ולסלק מהם את כל ציודמהנכס  המשתמש חייב להתפנות

ירת הדרישה כאמור למשתמש ועד לקבלת הודעה כאילו הופסק זמנית או חלקית עם מס
  מאת הרשות בדבר חידוש ביצועו.

 5נתנה הרשות למשתמש הודעה על חידוש ביצוע, יחדש המשתמש את מתן הפעילות, תוך   (ב)  
  ימים ממתן ההודעה כאמור או כפי שהוסכם אחרת בין המשתמש לרשות.

שלם לרשות עבור תקופת ההפסקה בכל מקרה לפי סעיף זה המשתמש לא יהא חייב ל  )ג(  
  הזמנית של החוזה את דמי השימוש ואת דמי השירותים.

  התמורה

תמורת הרשות שנתנה הרשות למשתמש להשתמש בנכסים לצורך פעילותו מתחייב   (א)  .13
ודמי שירותים נוספים כאמור דמי שירותים ו בנכס המשתמש לשלם לרשות דמי שימוש

  המצורף לנספח השימוש. 1'טו  בנספחורט כמפלהלן, הכל  14-15בסעיף 

להלן קובע מפורשות  1'טו זה לעיל ולהלן הינו למעט במקרים בהם נספח  13האמור בסעיף 
  . םפטור מחיוב מתשלום בדמי שימוש בנכס ו/או מדמי שירותי

מס ערך מוסף או כל מס אחר שיתווסף ו/או יבוא במקומו, שיחול בגין תשלום דמי   (ב)  
השימוש, דמי השירותים בנכס, דמי הספקת חשמל, מים, או כל שירות אחר, וכן כל תשלום 

  פי החוזה ישולם יחד, במצורף ובאותו מועד עם התשלום בגינו הוא משולם.- אחר על
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במועד  נספח השימושפי -ם את התשלומים שהוא חייב בהם עלהמשתמש מתחייב לשל  (ג)  
שנקבע לתשלומם בחוזה גם אם לא קיבל דרישה לתשלומם לפני המועד הנקוב. לעניין 

פי החוזה הכוונה היא ל"יום העסקים -כל מקום שנקבע מועד תשלום על - קביעת המועד 
חוק הבנקאות (שירות הבנקאי" של אותו תאריך כמשמעו בהוראות נגיד בנק ישראל מכח 

  .1981-ללקוח), תשמ"א

פי החוזה ושלא נקבע לתשלומו מועד - המשתמש מתחייב לשלם כל תשלום שהוא חייב בו על  (ד)  
יום מתאריך הפקת החיוב על ידי  14חוזה, תוך בבחוזה, לרבות תשלום דמי פיגורים כאמור 

  הרשות, אלא אם נקבע אחרת בהודעה.

בחודש הראשון בתחילת כל שנת  15-י השימוש ודמי השירותים הוא במועד התשלום של דמ  (ה)  
חוזה לכל שנת החוזה מראש, אלא אם קבעה הרשות אחרת, למעט עבור שנת החוזה 
הראשונה, שלגביה מועד התשלום הוא מעמד החתימה על חוזה זה ותשלומו מהווה תנאי 

  לחתימת הרשות על החוזה.

שימוש ודמי השירותים השנתיים בארבעה תשלומים ביכר המשתמש לשלם את דמי ה  (ו)  
  של החודש הראשון של כל רבעון, מראש. 15-ישלם כל תשלום רבעוני ביום ה -רבעוניים 

  החיוב עבור הפריסה לתשלומים רבעוניים יכלול ריבית פריסה כדלקמן:

  

  

1  - )12  *365/t(  r/12)  +1* (סה       = סכום ריבית הפרי דמי שימוש ודמי שירותים
           4  

r – שיעור ריבית הפריסה השנתית  

t –  (ה) לעיל) ועד ליום 16מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום (כאמור בסעיף משנה
  התשלום בפועל.

מס ערך מוסף כדין, לרבות בגין ריבית הפריסה, ישולם, ביחד, ובמצורף ובאותו מועד של 
  .התשלום הרבעוני

תקבולים ברשות דבר כוונתו לבצע תשלומים רבעוניים, ה לראש יחידתעל המפעיל להודיע     
  יום לפני תחילת כל שנת חוזה. 30כאמור, לפחות 

חוזה, יחולו שינויים בגודל הנכס באם כתוצאה, מהפעלת שיקול דעתה של הרשות, כאמור   (ז)  
רותים שעל המשתמש לשלמם בהתאם יגדלו או יקטנו, לפי העניין, דמי השימוש ודמי השי

להוראות סעיף זה. היה השינוי באמצע שנת חוזה תחול חובת התשלום בגינם למן היום 
  הראשון שבו הועמדו לשימושו של המשתמש והוראות סעיף זה יחולו, לפי העניין.

פי חוזה זה יתבצע באמצעות הפקדה או העברה בנקאית של המשתמש -כל תשלום על  (ח)  
  לחשבון הבנק של הרשות, כפי שייקבע על ידה. ישירות

  (ח) לעיל מהווה הפרה יסודית.- (א)13הפרת הוראה של כל אחד מסעיפי המשנה   (ט)  

  נוספים  ספקת שירותיםא

הרשות תספק למפעיל, בתמורה לתשלום לפי תעריפון תעו"ז לצריכת חשמל חברת החשמל   (א)  .14
  בתוספת תשלום קבוע.לישראל, את החשמל במקומות השירות, ו

  הרשות תתקין, על חשבונה, את מוני החשמל במקומות השירות.

הרשות תספק למפעיל, מים, בתמורה לתשלום בגין המים לפי צריכה בפועל. היה ויש מונה   (ב)  
מים נפרד ישלם המפעיל התמורה בהתאם לקריאת המונה. מקום בו לא קיים מונה מים 

 סי של שטח הנכס ביחס לכלל הנכסיםם לפי החלק היחישלם המפעיל בגין שימוש במי
שקריאת המונה חלה עליהם במשותף. במקרה זה תשלח הרשות הודעת החיוב ותבצע את 

  חלוקת התשלום בין השותפים והודעה זו תחשב כראיה חלוטה לנכונות התחשיב. 
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מחשבים,  בנכס (לרבות: טלפוניה, תקשורתת לא תספק למפעיל שירותי תקשורת הרשו  (ג)  
המבקש זאת, יוצ"ב). הרשות תחייב את המפעיל תשתיות, תקורת, טלויזיה במעגל סגור וכ

אשר שמו ופרטיו יימסרו מאת מפעיל התקשרת המורשה במתקן  לרכוש שירותי תקשורת
  לידי המפעיל. 

  דמי שימוש ודמי שירותים

, מתחייב 1'טו ספח נפרט המפורטים במ יםתמורת הרשות שניתנה למשתמש להשתמש בנכס  (א)  .15
  המשתמש לשלם לרשות את כל אלה:

, ובהתאם 1'טו ספח נדמי שימוש לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט   )1(    
  לאזור בו נמצא הנכס.

, ובהתאם 1'טו ספח נם לשנה, לכל מטר רבוע של הנכס, כמפורט במפרט דמי שירותי  )2(    
  לאזור בו נמצא הנכס.

לא שילם המשתמש, במועד שנקבע בחוזה, סכום שהוא חייב בתשלומו לפי החוזה, תחושב   (ב)  
(ג) 2יגורים (כהגדרתה בסעיף משנה הריבית בגין כל יום של פיגור בתשלום לפי ריבית הפ

  לעיל), כדלהלן:

    )1(  1 - )12  *365/t( ) r  +1 (     קרן החוב   =  סכום ריבית הפיגורים   *  

 

r - שיעור ריבית הפיגורים החודשית  

t - מס' הימים מהמועד הקבוע לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.  

(ב) זה תשולם בצירוף 18ר בסעיף משנה ריבית הפיגורים שעל המשתמש לשלם כאמו  )2(    
  מע"מ כדין.

חישוב הריבית לגבי כל תקופת הפיגור יתבצע לפי הריבית הבסיסית החודשית הידועה ביום   )ג(  
  התשלום.

הרשות רשאית להכניס שינויים בשיעור ריבית הפיגורים ו/או להחליפה באחרת, ובלבד   ד)(  
  ש.יום מרא 30שהודיעה על כך בכתב למשתמש 

חובת תשלום ריבית הפיגורים ותשלום ריבית הפיגורים לא יפגעו בזכויות כלשהן, או   ה)(  
  פי כל דין.- ו/או עלנספח פי ה- בתרופה או בסעד אחר שהרשות זכאית להם על

  נספח השימוש הפרת 

יהיו כל אחד מהסעיפים שיימנו להלן בגדר ההפרה שבחוזה בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף   .16
נשוא המכרז,  תהא הרשות רשאית לבטל את החוזהגם ובגינם של נספח השימוש  הפרה יסודית

  :לחלט ערבות נשוא החוזה ולנקוט בכל זכות כלפי המשתמש בהתאם להוראות החוזה

  בנספח השימוש. המשתמש לא שילם את התמורה כמפורט   (א)  

השירותים נשוא  למטרת בנכס או שהשתמש בו שלאהמשתמש הרשה לאחרים להשתמש   (ב)  
  למטרת השירות נשוא החוזה. החוזה תוך חריגה 

  רשיון ההפעלה שניתן למשתמש, האמור במבוא לחוזה, בוטל ו/או לא חודש כדין.  )ג(  

המשתמש לא סלק את ידו מן הנכס ו/או לא פינה את חפציו ממנו למרות שהחוזה למתן   ד)(  
  השירותים בא לידי סיומו. 

     

  _______________המשתמש: 
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  'יב נספח 

  מפרט הנכסים
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  'יג נספח 

  לכל מקומות השירותאחזקה 

  

  כללי  . 1

ל מערך האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד המשמשים את מפעי  .א
  בש.ת רמוןהסעדת העובדים במכלול שלוש המסעדות הממוקמות 

הנחיות האחזקה מתבססות על היותו של הספק עוסק בהכנת מזון והגשתו תוך שימוש במבנה, מערכות,   .ב
  ת לתקופת ההפעלה.”מתקנים וציוד שהועמדו לרשותו ע"י רש

ונה נספח תחזוקה זה, כוללים מתחמי ההסעדה, ואשר לגביהם עבמקומות השירות בתחומי ההפעלה,   .ג
את אזור המטבח לרבות חדרי קרור, אזורי אחסון, שטחי הכנת ובישול מזון, חדרי משרד, חדרי עזר, 
שירותים, מקלחות ומלתחות לעובדים, חדר האוכל לרבות חדרי רחיצת ידיים ושירותים המשתייכים 

 לנספח זה.אליו וכל השטחים הכלליים ועל פי המסומן בתשריטים המצורפים 

שלהלן. למרות  1ת וכמפורט בטבלה מס' ”הספק לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המתבצעות ע"י רש  .ד
האמור לעיל, הספק ישלם לרשות בנפרד עבור עבודות חריגות, שיתבצעו ע"י הרשות, אשר ידרשו עקב 

  תו של הספק.או אירעו באחריו\שימוש בלתי סביר במערכות ובמתקנים, אובדן או נזק שבוצעו ו

עלות ביצוע עבודות התחזוקה המוטלות על הספק, בין שיתבצעו על ידו ובין שיתבצעו באמצעות ספקי   .ה
  באמצעות קבלני משנה מטעמו, תהווה חלק מעלות ההפעלה של שירותי ההסעדה. או \הציוד ו

או על פי \ת ו”רמת ותכיפות ביצוע הפעולות הנדרשת בכל סוג פריט נקבעה במסמך זה על פי המקובל ברש  .ו
שלהלן מגדירה את תכיפות ביצוע הטיפולים בכל סוג מערכת או מתקן  2דרישות היצרנים. טבלה מס' 

כלליים אשר אינם מתוחזקים ע"י ספקי הציוד. פרוט ביצוע עבודות האחזקה המונעת כמפורט בנספח 
ביצוע הטיפולי דיקת רש"ת רשאית לערוך ביקורות מתואמת או ביקורות פתע לבלמסמך זה. 1מס' 

  .האחזקה במתקן

  

  הגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות תחזקה בין רשות שדות התעופה לבין הספק  - 1טבלה מס' 

: הספק מתחייב לקבל את אישור רש"ת לכל קבלני המשנה לאחזקה אותם יעסיק לביצוע עבודות הערה
וע ע"י הספק" הכוונה כי הספק יבצע את מקצועיות בכל סוגי המערכות והציוד. בכל מקום בו צויין כי "הביצ

 או או לחילופין גורם שיואשר ע"י מנהל החוזה\ו העבודות, בכל תקופת החוזה, ע"י החברה של הציוד
  .4ו  3וכמפורט בנספחים 

  המערכת המתוחזקתאחריות 

  ברמוןמפעיל 

  

  המערכת  רשות שדות התעופה

 התשתיתיות לאחזקת אחר  אחריות לקלקול או ליקוי עקב שימוש בלתי סביר
  מערכת לחיוב הארוחות.

תשתית  
תקשורת \
מערכת ל

לחיוב 
  הארוחות
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  המערכת המתוחזקתאחריות 

  ברמוןמפעיל 

  

  המערכת  רשות שדות התעופה

כל האחזקה הנדרשת לרבות החלפת חלקים פגועים 
  ולרבות תיקוני צביעה או צביעה כללית לפי הצורך

  

חלקי  – מבנה  
מבנה, צבע, 

חיפויי קירות 
וקרמיקה, 

חיפויי ריצפה 
למיניהם, 

דלתות 
וחלונות, 

זכוכית 
רזול, גגות פי

וכיסויים, 
תקרות 

  דקורטיביות

כל מערכת הקרור, מערכות פקוד ובקרה, מכלול החדר 
  לרבות ריצפה, קירות ותקרות, מערכת תאורה 

  

  חדרי קירור  

מכלול גוף המקרר  כל המקרר לרבות מערכת הקרור,
או  ספק הציודלרבות פירזול. הביצוע באמצעות 

  חוזהלחילופין גורם שיואשר ע"י מנהל ה

מקררים   
  מסחריים

כל הברזיות ואביזרי הקצה שבתחום הספק, המחברים 
בתוך ציוד לרבות אטמי ברזים ומחברים למיניהם 

  ולרבות צנרת חיצונית על קירות ותקרות

  

כל צנרת המים שבתוך 
הקירות והריצפה עד 

היציאות לנקודות הקצה 
כדוגמת: ברזי כיורים, ברזי 

סגירה בציוד, חיבורים 
ד לרבות מחממי מים לציו

  וכדומה

מערכות 
המים  צנרת

הקרים 
והחמים 
  לשימוש 

ריכוך במים באחריות   כל הטיפול במערכות מקומיות לחימום מים לצריכה 
  רש"ת

מערכות 
מקומיות 

לחימום מים 
 ולריכוך מים

כן כל מחסומי הרצפה והשקתות, סיפונים בכיורים, 
והניקוז מלכודות שומן בתוך ציוד וכל מערכת הביוב 

בקירות וברצפות וניקוי מלכודות השומן המשרתות את 
המטבחים המתופעלים על ידו. כמו כן כל העבודות 

שידרשו לפתיחת סתימות ביוב הנובעות מלכלוך בלתי 
  סביר

  

כל מערכת הביוב המרכזית 
מטבח וחדר ה מיציאות

האוכל ולרבות הצנרת, 
  בורות רקב וכדומה

  

  

מערכת 
הביוב 

  המרכזית
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  המערכת המתוחזקתאחריות 

  ברמוןמפעיל 

  

  המערכת  רשות שדות התעופה

מערכת החשמל בתוך הציוד והמכשור לרבות כל 
  המפסקים השייכים לציוד 

  

  

  

כמו נורות לחימום החלפת נורות שאינם סטנדרטיות 
  וכד

  

אחזקת לוח החשמל 
  הראשי 

כולל לוחות משנה שאינם 
לרבות יעודיים לציוד 

  הארקות, מפסקי פחת וכו' 

  

החלפת נורות סטנדרטיות 
  במתחמים

  

  אחזקת תורת חירום

 מערכת
חשמל כוח 

  תאורה

ותאורת 
  חירום

אחזקת כל ציוד גילוי אש   
וכיבוי אוטומטי לרבות 
גלאי אש, ספרינקלרים, 

כיבוי אוטומטי בגז, 
  מטפים, זרנוקים וכדומה

מערכות 
גילוי אש 

וכיבוי 
  אוטומטי

אחזקת כל מערכת מיזוג   אחזקת מערכות מיזוג אוויר עצמאיות מקומיות
  האויר המרכזית

מערכות 
  ג אוירמיזו

ניקוי ואחזקת התעלות מהמנדפים ועד ליחידת הסינון 
  באמצעות קבלן מאושר 

  הפקת דוח תלת חודשי

  

  ניקוי המנדף ניקוי מסננים של המנדף 

  1001/6אחריות ע"פ תקן 

 טיפול ביחידות הסינון,
  מפוח ויניקה 

החלפת מסננים ביחידה 
  ובדיקת תקינות 

  מנדפים

  באחריות המפעיל
 

  

איטום אש 
ומערכת 

הגנה נגד 
אש בתעלות 

  נידוף

אחזקה של כל מערכות הגז בתוך שטחי השירות לרבות 
ברזי סגירת גז במכשירים ומערכות כיבוי אוטומטיות 

  בחוסר גז 

  טיפול ברכיבי הגז שבתוך הציוד ע"י ספק הציוד.

  קורת כללית ע"י זכיין אספקת הגזיב

כל מתקני אצירת הגז,  –
ד מנית הגז והולכת הגז ע

  למקומות השירות

מערכות 
אספקת גז 

  בישול

במידה 
ויותקנו 
  בעתיד

תיקונים של נזקים בלתי סבירים לדלתות, לריצפה 
  ולגוף המעלית במידה והנזק נגרם ע"י הספק

מעליות   אחזקה מלאה
לרבות 

מעליות 
שרות 

ומעליות 
להעברת 

  מזון
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  הגדרת תכיפות ביצוע פעולות אחזקה מונעת  - 2טבלה מס' 

או הנחיות \ן הנחיות מינימום לאחזקת המבנה והציוד. הספק יתחזק את הציוד על פי הנחיות אלה ולהל
  יצרן, המחמירות ביניהן.\החברה

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

  מבנה ורכיביו  צבע  ע"פ הצורך

  חיפויי ריצפה וקירות  לפי הצורך עפ"י קריאה

  דלתות וחלונות  פול שימון וכיוון צירים ופרזול כנדרשטי

  גגות וכיסויים  תיקון תקלות וטיפול יסודי לפי הצורך

בדיקה יומית של טמפרטורה, בדיקה חודשית של מערכת 
  הקירור, טפולים תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  חדרי קרור  מערכת הקרור

  ודחדר הקרור והביד  בדיקה חצי שנתית ולפי קריאה

  דלתות  כוון תלת חודשי ולפי קריאה

  פקוד ובקרה  בדיקה תלת חודשית וטפול וכוון חצי שנתי

בדיקה יומית של טמפרטורה, בדיקה חודשית של מערכת 
  הקירור

  מקרר מסחרי  מערכת הקרור

  גוף המקרר ודלתות  בדיקה וכיוון תלת חודשי

מכלול הצנרת עד   טיפול לפי הצורך
  האביזרים

ים קרים צנרת מ
  וחמים

  מערכת ביוב  צנרת כללית ניקוי בלחץ מים אחת לשבוע, ניקוי בקיטור אחת לחצי שנה

ניקוי ושאיבה אחת לחודש או בתכיפות גבוהה יותר לפי 
  הנדרש 

מלכודות שומן 
  חיצוניות

חמום וריכוך   מחממי מים מרכזיים  בדיקה וכיוון טרמוסטט כל חצי שנה
  מים

  ריכוך מים  תלת חודשי ושנתיבדיקה יומית, טיפול 

  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה

  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי קריאה

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי קריאה

מערכות גילוי אש   בדיקה חצי שנתית, תיקון לפי קריאה
  טיוכיבוי אוטומ

  גילוי וכיבוי אש

  עמדות כיבוי ומטפים  בדיקה וטיפול חצי שנתיים

  ספרינקלרים  ) 1928תי (בדיקה תלת חודשית 

  מיזוג אויר  מערכות מיזוג אויר  בדיקה וטיפול חודשי, תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

  מנדפים לשירותים  בדיקה וטיפול חודשי, תלת חודשי, חצי שנתי ושנתי

י, בדיקה תלת חודשית ושנתית לרבות של ניקוי שבוע
  תעלות פליטה ועד לנקודת החיבור למפוח

  מנדפי מטבחים  מנדפי מטבחים

  גילוי גז ובטיחות  גילוי גז בוטן  בדיקה חודשית וטיפול לפי הצורך

  מערכת גז בישול  צנרת הגז  בדיקה חצי שנתית כנדרש בחוק

  ערכת גז בתוך ציודמ  לפי הוראות היצרן אך לא פחות מאחת לחצי שנה
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תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

מערכת שאינה     ע"פ התקנים או הוראות היצרן המחמיר מבינהם
  2רשומה בטבלה 

או משפיעים על הסביבה ללא \או מסוכנים ו\הספק לא יבצע פעולות הדברה ופעולות בחומרים רעילים ו
  ת. ”תיאום מוקדם עם רש

קה, הניקיון, ההדברה, הגינון, השילוט, כתחזוקה יחשבו מכלול מקצועות הניהול, הבקרה, ההפעלה, האחז
הביטוחים וכל הנדרש לשמירת מקומות השרות, להפעלתם השוטפת, התקינה, בהספקים הנדרשים וכנדרש 

  לשמרם לכל אורך תקופת החוזה במצב תקין ובלאי סביר.

  

  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .2

  במסגרת ביצוע העבודות ומתן השירותים יפעל הספק כדלהלן:

ת, יסופקו על ידי ”החומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל השירותים הניתנים ומתוחזקים על ידי רש  .א
  ת ועל חשבונה.”רש

החומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל השירותים המתבצעים על ידי ובאחריות הספק, יסופקו על ידי   .ב
יני האספקה והתקנה של ציוד הספק ועל חשבונו. לעניין זה יחשבו חלקים וחומרים שיסופקו ע"י זכי

 הכנת המזון ושמירתו ומערכות גז הבישול כאילו סופקו ע"י הספק ועל חשבונו.
כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שיסופקו על ידי הספק כאמור לעיל יהיו חדשים ויהיו זהים   .ג

ומרים הזהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. באין אפשרות להשיג חלקים, אביזרים וח
למקוריים, יספק הספק, על פי אחריותו, חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. החלקים והחומרים 
התואמים יתאימו לדרישות התקנים ויבטיחו את פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. הספק יהיה 

או \קין וחייב לקבל את אישור רש"ת לכל חלק, אביזר או חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להת
לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבודה הנמצאת בתחום אחריותו. הספק יהיה אחראי לוודא כי כל 

 הפועל מטעמו לרבות ספקי הציוד יעשה שימוש בחלקים וחומרים בטיב כאמור לעיל.
הספק יספק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך תפעול שוטף ותקין של הרכוש   .ד

   ים המופעלים על ידו. החומרים המתכלים יכללו:והשטח
כל המלחים וחומרי המסה כנדרש לניקוי ציוד וקווי ביוב מאבנית, שומנים וזיהומים וככל הנדרש  )1

  לצורך תהליך הכנת מים רכים כנדרש למכונות שטיפת כלים וציוד אחר.
שר ע"י רש"ת, סבון כל חומרי הניקיון וכל החומרים המתכלים כדוגמת נייר טואלט מסוג שיאו )2

נוזלי לרחיצת ידיים על בסיס צמחי, ריחני, בעל צבע, ובצמיגות יעילה, חומרים מחטאים ומפיצי 
ריח לאסלות, כדוגמת סבון מוצק לאסלה, חומרי ריח לשירותים, רשתות למשתנות, שקיות ניילון 

 לפחי האשפה, כל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי המבנה, הציוד וכדומה.
 חומרים מיוחדים לניקוי נירוסטה, שומנים, אבנית, ריפוד, עץ וחיפויים שונים. )3
  חומרי הדברה למזיקים וחומרי רפואה למחלות צמחיה. חומרי דישון לצמחים מכל סוג שהוא. )4

  

  כלי עבודה  .3

לצורך מתן השירותים, יספק וישתמש הספק בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודות. כלי העבודה 
  .ם מתכווננים שאינם מותאמים לציודימו לציוד. לא יעשה שימוש בכלייתא

  

  זמינות השירותים  .4

זמן תיקון תוך שעתיים. במהלך זמן התיקון יוודא הספק הצבת מחסומים  - תיקון תקלה בטיחותית   א.
  למניעת פגיעה או נזק לסובבים ולסביבה.

צעו על פי חומרת ההפרעה בין שעתיים לשש יבו –תיקון תקלות המפריעות למהלך העבודה הסדירה   ב.
שעות. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, מערכת שאין לה תחליף, תחשב 

  כחמורה.
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שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה שאינה גורמת להפסקת  48יבוצעו תוך  -תיקון תקלות רגילות   ג.
  עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

בכל מצב ומקרה בו אין לגוף האחראי לתיקון, רש"ת או הספק, אפשרות לתקן את התקלה במועד,   ד.
למעט במקרים  מתחייב הגוף לבצע כל הניתן לרבות העמדת ציוד חליפי לתקופת הזמן שתידרש

  .מים וכד'\שהתקלה באחריות צד שלישי כדוגמת חשמל 

  וע ימים מהמועד המתוכנן.עבודות תקופתיות יבוצעו במועדן ולא יאוחר משב  ה.

  רישום הפעולות  . 5

הספק יפעיל מערך רישום מסודר של כל הפעילויות המתבצעות על ידו לרבות פעילויות כיול, תיקון 
תקלות, אחזקה מונעת, ניקיון, הדברה וכדומה. הרישומים יכללו את נתוני העבודות שיתבצעו הן ע"י 

פק ידרש להציג בפני רש"ת את הרישומים בכל עת הספק עצמו והן ע"י ספקי הציוד מטעמו. הס
שיתבקש לכך. רשום הפעולות יכלול גם את הפעולות המתבצעות ע"י ספקי הציוד המבצעים את 

  פעולות האחזקה מטעם הספק.

  הערכות למסירה בתום תקופת הזיכיון  . 6

והמתקנים.  יום לפני תום מועד תקופת החוזה, יתקיים סיור לבחינת מצב המבנה, המערכות 90 )1
ת לסקור את כל המתקנים ”ת והספק. חובת הספק לסייע לנציגי רש”בסיור ישתתפו נציגי רש

ביסודיות במשך שלושה ימים, וזאת על ידי הפעלת והפסקת מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני 
  עבודה וכדומה.

ע"י הספק עפ"י ת תבחן ביסודיות את כל חלקי המבנה, המערכות, המתקנים והציוד שתוחזקו ”רש )2
  חוזה זה. בחינות רש"ת יכללו:

מצב פיזי של כל רכיבי המבנה, המערכות, המתקנים והציוד. במסגרת הבדיקה יבחן מצב   )א
בסיסי הציוד, מצב ריצוף וחיפויים, מצב מבנה הציוד לרבות מצב חלקים נסתרים ולרבות 

פיקוד, מצב צנרת מים הגנה מפני קורוזיה, מצב צירים וידיות נעילה, מצב מערכות חשמל ו
וביוב, מצב מפוחים, מצב גופי חימום, מצב מיסבים וצירים, מצב שרשראות הנע ורצועות, מצב 
מרססי מים, מצב צנרות ניקוז פנימיות בציוד, יכולת הפיכה של ציוד בישול וטיגון, תנועת 

איטום מגשים נשלפים בתנורי אפיה וקונווקטומטים, מצב מסננים במנדפים, מצב בידוד, 
ודלתות בחדרי קירור ובמקררים, מצב משטחי נירוסטה, מצב השומנים בתעלות פליטת אויר, 

  מצב צנרת הביוב, מצב צבע וציפויים אחרים וכדומה.

מצב תפעולי של יחידות ציוד שלמות. במסגרת בדיקה זו יבחנו תפוקות יחידות הציוד כולל   )ב
כלים, הספק חדרי הקירור והמקררים  הספקי בישול, טיגון ואפיה, הספק מכונות לשטיפת

  וכדומה.

 ההסתייגותבתום ביצוע הבדיקות רש"ת תגיש לספק את הסתייגויותיה ממצב המתקנים.   )ג
לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה  שיידריכללו כל כשל במבנה ובמערכות. הספק 

  .ששיידרוזאת באמצעות כח אדם והשקעה של חלקים וחומרים ככל 

ת להורות ”והספק לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית רשבמידה   )ד
לבצע את העבודה האמורה על ידי עובדיה או קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות 

ת תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ”האמורות יחולו על הספק ורש
ום שיגיע לספק בכל זמן שהוא, לחלט את (שייחשבו כהוצאות תקורה) מכל סכ 15%בתוספת 

  ת רשאית לגבותן מהספק בכל דרך אחרת.”הערבות וכן תהיה רש

ההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הספק להמשיך לפעול   )ה
מעבר לתקופת החוזה לצורך תיקון הליקויים, לא יוכלו לשמש עילה לספק לדרוש תוספת או 

  כלשהי.תמורה כספית 

הציוד שתחזקו את הציוד מטעמו  מתחזקיף בסיורי הביקורת גם את תהספק יהיה אחראי לש  )ו
וכן יהיה אחראי לביצוע התיקונים הנדרשים על ידם ככל שהתיקונים נמצאים בתחומי 

 אחריותם. 
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  1נספח 

  הוראות אחזקה לציוד ומערכות במטבח ובחדרי אוכל

  לציוד הספציפי הנמצא במטבח.ההוראות שלהלן יותאמו ע"י הספק הערה: 

אה ועפ"י המקרא פעולות האחזקה הרשומות בהוראות שלהלן יבוצעו בתדירות כמפורט בהור מקרא:

  שלהלן:

  שנתי. -חצי שנתי, נ  - תלת חודשי, מ  - ת דו חודשי,  - חודשי, ד  -שבועי, ח - יומי, ש  -י 

  דף טיפולים מונע  

  מטבחים כללימערכות בציוד     

  מ ת  -קם בממו  ב  ת  ה

  ס  ד  - משרת את   צ  ו  ע

  פ  י  - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  לבצועהוראות 

  ר

  ו

  ר

            

בדוק את כל הברזים וסוללות הברזים לנזילות וטפטוף מכל       
  החיבורים לרבות אביזרים מסתובבים

  .1 ש

  .2 ש  בדוק חיבורי מים לציוד, צינורות גמישים ומזלפים      

  .3 ש  ת כל הארונות והמדפים, מתלים, צירים וידיותבדוק א      

  .4 ש  בדוק את משטחי העבודה מנירוסטה ומעץ      

  .5 ש  בדוק את כל הסיפונים, וודא ירידה שוטפת של המים      

בדוק שלמות אסלות וכיורי חרסינה, וודא חיזוקים לרצפה       
  וקירות

  .6 ש

  .7 ש  בדוק את כל המנורות, החלף נורות כנדרש      

 ם של שקתות ונקודות ניקוז ובקורתבדוק רשתות ומכסי      
  ברצפה

  .8 ש

  .9 ש  וודא שאין נזילות מצנרת מים וחיבורים      

  .10 ש  בדוק שלמות ואי שקיעת מרצפות      

  .11 ש  בדוק שלמות אריחי חיפויי קירות מקרמיקה      

  .12 ש  בדוק שאין סימני רטיבות ונפיחויות בקירות      
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מונע טיפולים דף

  חדר קרור  מס'

          

      חדר קירור רגיל (הקפאה)    

  1  י  רשום טמפרטורת החדר    

  2  ש  בדיקה חזותית של החדר ומצב הבידוד הפנימי    

  3  ש  בדוק שלמות אטמי הדלתות וסגירה הרמטית של הדלת    

  4  ש  וודא פעולת כל מפוחי מפזר הקור     

  5  ש  ר ואזעקהבדוק פעולת ההתראות אדם בחד    

  6  ש  בדוק פעולת גוף חימום של הדלת (בחדר הקפאה)    

  7  מ  מנועי מפזרים: גירוז מיסבים כנדרש    

  8  מ  מערכת הקירור: בדוק פעולת המערכת בשלמותה    

  9  מ  : שמן צירי הדלת ושמן המנעולדלת    

  10  מ  : ניקוי יסודי ובדיקת יציאת מי הניקוזמגש המפזר    

  11  נ  הידוק חיבורי המנוע, נקה פתחי אוורור :מנוע מפזרים    

  12  נ  בדוק מצב צלעות מפזר האוויר, נקה וסרק הצלעות לפי הצורך     

  13  נ : נקה ובדוק את המגעים, בדוק וויסות יתרת זרםמתנע וממסרים    

  14  נ  בדוק מצב מדפי אחסון, נקה וצבע כנדרש    

ויציאה חופשית של (בחדר הקפאה): בדוק פעולת מנגנון ההפשרה      
  מי הניקוז

  15  מ

  16  מ  בדוק מצב הרצפה וודא שאין גידול פטריות על הרצפה והקירות    
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  דף טיפולים מונע

  במדיה ויותקן גז בישול  מס'

  ת

  ו

  ק

  ן

  

  ב

  צ

  ו

  ע

  ת  -ממוקם ב

  ד

  י

  ר

  ו

  מ

  ס

  פ

  ר

  - משרת את 

  - מקצועות מבצעים 

  לבצוע הוראות 

  1  י  דא שאין חומרים בעירים ליד המכשירוו    

  2  י  וודא שגוון הלהבות תקין    

  3  י  ודא כי כל ברזי הניתוק ליד המכשירים סגורים בסוף היום    

בדוק שלמות ותקינות של כל הברזים המותקנים על המכשיר הן במצב     
  סגור והן בפתוח

  4 ח

  5 ח  ודא שכפתורי הברזים מוגנים מפני פגיעות    

  6 ח  דוק ניקיון המבערים, שלמות וישיבה יציבה של ראשי הבעירהב    

  7 ח  ודא כי הצינורות הגמישים תקינים ושלמים     

   8 ח  ודא שמהצינורות והמחברים לא נודף ריח של גז    

  9 ח  ודא שהיא נקיה משומנים -במידה ומעל צרכן הגז מותקנת ארובת אוורור    

  בישול יש מספיק אוורור -זודא שבכל מקום בו קיים מכשיר ג    

  המאפשר סילוק מהיר של הגז במקרה דליפה. זכור שגז בישול

  הינו כבד מן האוויר ונוטה לשקוע מטה.

  10 ח

בדוק שלימות, תקינות ומידת הבלאי של אותם חלקי של הצנרת שהינם     
  גלויים לעין

  11 ח

  12 ח  וש ודא תקינות הגנות צינורות מפני פגיעות בכל מקום שהדבר דר    

  13 ח  ודא שכל השילוט של הברזים והווסתים של המערכת תקין וגלוי      

  14 ח  בדיקה של מרכזית הגז:    

      ודא שכל הצינורות מחוזקים למקומם ומוגנים    

      וודא שאין בסביבה עשבים, אשפה וכל חומר בעיר,    

      בדוק שגלילי גז רזרביים נמצאים במצב מאונך וסגורים בכיפה    

      בדוק שלמות, תקינות ומידת הבלאי של הצינורות הספירליים    

      ודא שאין דליפת גז מאביזר כלשהו שבמרכזיה    

      ודא קיום שילוט המצווה על איסור העישון    
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  דף טיפולים מונע  

  מפרט לשטיפת קווי ביוב ומסננים  .1.1    

  מ ת  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס ד  - משרת את   צ  ו  ע

  פ י  - מבצעים  מקצועות  ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  לבצועהוראות 

 ר

  ו

  ר

      להלן מפרט לטיפול בשטיפת קווי ביוב ומסננים במסעדת       

      העובדים      

  1 י  יש לרוקן את המסננים אשר נמצאים במחסומי רצפה בכל       

      :לפק שירות בכל גמר ארוחה. דהיינוהמטבח, דלפק חלוקה וד      

      פעולה של קילוף –עט חדר ירקות בוקר, צהרים וערב. למ      

      ירקות למיניהם בכל יום      

  2 ש  אחת לשבוע תעשה שטיפה רגילה לצנרת ע"י צינור הידרנט       

      בכל הקווים כולל מחסומי רצפה      

  3 מ  המובילים  6יש לשטוף את השומנים באופן יסודי בכל קווי "      

      לקו ראשי עם מכונת שטיפה/קיטור בלחץ,       
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מונע טיפולים דף

מס'      מפרט אחזקה לחדרי קרור ומקררים מסחריים

  מ ת  -ממוקם ב  ב  ת  ה

  ס ד  - משרת את   צ  ו  ע

  פ י  - מקצועות מבצעים   ו  ק  ר

  ה 

  

  ן

  

    ע

  הוראות לבצוע

 ר

  ו

  ר

  1 ש  בדוק פעולות מפזרי קור      

  2 ש  בדוק רעשים ורעידות      

  3 ש  את מגש הניקוז וצינור הניקוז יש לנקות      

  4 ש  בדוק את תקינות פעמון הפעלת ופתיחת הדלת מבפנים      

  5 ח בדוק את פעולת עבודת המדחס (רעשים, דליפות, גז, שמן וכו')      

  6 ח  בדוק את פעולת עבודות מחמם אגן השמן      

  7 ח  בדוק את פעולת הפשרת הקרח במפזרי הקור      

  8 ח  הדלת בדוק את חימום      

  9 ח  בדוק את מגש הניקוז וצינור הניקוז      

  10 מ  בדוק ורשום עומס מנועים של מפזרי הקור והמעבים      

  11 מ  בדוק ורשום עומס של המדחסים      

  12 מ  בדוק את תקינות הגנות ליתרת זרם      

  13 מ  בדוק את חיזוק כנף לציר המנוע      

  14 מ  בדוק נזילות גז כללית של המערכת      

  15 מ  בדוק פעולת גופי החימום של הדלתות       

  16 מ  בדוק לוח החשמל וחזק את כל הברגים, חיבורים      

  17 מ  נקה את הלוח ע"י אויר דחוס      

  18 מ  בדוק פעולת מגן לחץ גבוה/נמוך ושמן      

  19 מ  בדוק פעולת הטרמוסטט      

  20 מ  בדוק תקינות דלתות, צירים, ידיות ומנעולים      
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  1'יג נספח 

  רכישה ואחזקת ציוד מטבח וחדר האוכל במסעדת העובדים

  
  [יצורף בנפרד]

  
   



 

 

1 
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 אחזקת ציוד מטבח וחדר האוכל במסעדת העובדיםרכישה ו 1-'יגנספח 

 

 

 כללי .1

הקבלן אשר נבחר בהליך מכרזי לבצע את הפעלת מסעדות העובדים בשדה רמון, יבצע עבור מערך  .1.1

 המזון את רכש הציוד כמפורט בחוזה בין הצדדים.

 ולהוראות נספח זה.כחלק מהחוזה יבצע הקבלן את אחזקת הציוד בהתאם לנספח האחזקה הכללי  .1.2

 

 נספח זה כולל: .1.3

 הוראות כלליות בדבר ציוד רש"ת במסעדות העובדים. .1.3.1

 מפרט ציוד לרכישה ומפרט ציוד לייצור בהתאם לתכניות האתר המאושרות ולנהלי רש"ת. .1.3.2

 הוראות הנוגעות לאחזקת הציוד. .1.3.3

 

 רוש המופיע לצידם:פיהביטויים הבאים אשר מופיעים בנספח זה יהיו בעלי ה .1.4

ות העובדים: חדר אוכל בשרי הכולל מטבחון הגשה, מערך הגשה, אזור ישיבה ואזור מסעד .1.4.1

 הדחה.

 מזנון חלבי הנמצא במבואה לחדר האוכל.

ע"י הקבלן ויותקן  שציוד: כלל ציוד הרשות במסעדות העובדים ובכלל זה גם הציוד שיירכ .1.4.2

כנת ובישול מזון, רור, אזורי אחסון, שטחי הילרבות חדרי ק הוא מפלס המטבח, 7-במפלס 

 .חדרי משרד, חדרי עזר, שירותים, מקלחות ומלתחות לעובדים

 

עוסק בהכנת מזון והגשתו  קבלןמתבססות על היותו של הכלל הנחיות נספח זה והוראות האחזקה  .1.5

 ת לתקופת ההפעלה.”ציוד שהועמדו לרשותו ע"י רשבמתקנים ובמערכות, בתוך שימוש במבנה, 

 

 אחזקה כללי: .2

 מערכות והציוד חדשים לחלוטין ויהיו בתקופות אחריות שונות. המבנה, ה .2.1

יתחזק בעצמו את רכיבי הציוד ויהיה חייב להתקשר עם ספקי ציוד הבישול והחימום לצורך  קבלןה .2.2

 .קבלת שירותי אחזקה לציוד שסופק על ידם

 . קבלן וספקי הציודזאת בתנאים ובמחירים שנקבעו בין הכל  .2.3

 בנספח אחזקת המבנה. ת וכמפורט”וע עבודות אחזקה המתבצעות ע"י רשלא ישלם בגין ביצ קבלןה .2.4

, בין שיתבצעו על ידו ובין שיתבצעו קבלןעלות ביצוע עבודות התחזוקה המוטלות על המובהר כי   .2.5

באמצעות ספקי הציוד ובאמצעות קבלני משנה מטעמו, תהווה חלק מעלות ההפעלה של שירותי 

 ההסעדה. 

או \ת ו”ולות הנדרשת בכל סוג פריט נקבעה במסמך זה על פי המקובל ברשרמת ותכיפות ביצוע הפע .2.6

 היצרנים. על פי דרישות 

ציוד המותקן באזורים הכוללים ביצוע הטיפולים בכל סוג  שלהלן מגדירה את תכיפות 1טבלה מס'  .2.7

 את הציוד באחריות הקבלן.

 

 

 



 

 

2 
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 :רכש הציוד .3

 להלן מופיעים תשריטי מסעדות העובדים והמטבח. .3.1

 סף מפורטים פרטי הציוד ומפרטיהם לכל אחד מחלקי מערך המזון.בנו .3.2

הקבלן יפנה אל ספקים מוכרים בתחום אספקת ציוד מטבחי לצורך קבלת הצעות מחיר לאספקת  .3.3

 הציוד ושרותי התחזוקה בתקופת האחריות.

 בנוסף מופיעות דרישות הנוגעות לאיכויות הציוד, מסמכים טכניים שונים וגמרים. .3.4

 וודא כי כלל הדרישות המובאות בנספח זה יקוימו בציוד שיסופק בפועל.על הקבלן ל

 

 ספק הציוד:להתקשרות עם  םתנאי .3.5

 הקבלן יפנה לקבלת הצעות מחיר אך ורק מספקים אשר חלים בהם כלל התנאים המצרפיים הבאים:

ארבע מטבחים בסדר גודל דומה אותם ביצע כפרויקט שלם במהלך  3הספק יציין לפחות  .3.5.1

 שקדמו לפרסום מכרז זה. השנים 

  .הספק יהיה בעל מחסן חלפים ויבואן מורשה של הציוד שסופק ויחזיק מערך שרות .3.5.2

 

 :כתבי הכמויות ןהבהרה לעניי .4

 יתכנו פערים בין התכניות לבין כתבי הכמויות. .4.1

 מובהר כי כתבי הכמויות יגברו, וכי בתכניות מופיעים פריטים שצומצמו בחלקם בכתבי הכמויות. .4.2

 אלה בנושא זה חיוני לפנות לרש"ת לקבלת הבהרה.בכל ש .4.3

 

 :תשלוםהלוחות זמנים ו .5

 שבועות מיום שהוכרז כזוכה במכרז ועד לגמר התקנות הציוד. 11רש"ת מקציבה לקבלן תקופה של  .5.1

 :תקופת הזמן תחלוק באופן הבא .5.2

 .מיום הזכייה םשבועיי -בחירת ספק הציוד והצגת הציוד שיסופק לרש"ת  .5.2.1

 .שבוע -אישור רש"ת לציוד שהוצג  .5.2.2

 .שבועות 6עד  -יבוא וייצור הציוד לאחר אישור רש"ת  .5.2.3

 .שבועיים -אספקה, התקנות ובדיקות תקינות  .5.2.4

 

 :תקופת השימור .5.3

ויעבור זמן  יתכןהחל בגמר התקנת הציוד ובדיקת תקינותו המלאה ועד להפעלת שדה רמון,  .5.3.1

 פת השימור".מה, תקופת זמן זו תוגדר "תקו

 של כל אדם. תבתקופת השימור יהיה מערך המזון סגור ונעול לכניס .5.3.2

מובהר כי הקבלן יהיה אחראי על הציוד שהותקן ועל תקינותו המלאה עד לתם תקופת  .5.3.3

 .ותחילת הפעלת מערך המזון השימור האמורה

 

 :תשלוםה .5.4

כוש עבורה אל מול "ת לקבלן בגין הציוד שירשכפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות תשלם ר .5.4.1

 חשבוניות מס של הספק הנבחר.

 .30מובהר כי רש"ת תשלם לספק בתנאי תשלום של שוטף+ .5.4.2

תום תקופת בכי מלא התשלום ישולם לספק בתום התקנת הציוד ואישור המסירה מובהר  .5.4.3

 .ציוד אושרה ע"י רש"תמצאותו המלאה והשלמה של היולאחר שה השימור
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 מפרט טכני ודרישות 1פרק 

 

 מפרט טכני כללי
 
 לליכ .1

 מסמכי המכרז מפרטים את כל סוגי העבודה/הציוד הנדרשים לייצור/להשלמת נושא המכרז/החוזה.  .1.1

מפרט ותוכניות )שרטוטים( משלימים זה את זה, ויוצרים יחד מערכת עבודה שלמה אלא אם כן צוין  .1.2

עבודה אחרת, שהיא נדרשת לשם הפעלה תקינה של ציוד המסופק ע"י במפורש אחרת; כל 

 יצרן/ספק, אף אם לא צוינה במפורש, תבוצע במסגרת מכרז/חוזה זה ללא תוספת מחיר.

הפירוט להלן מגדיר דרישות מזעריות לרמות ביצועים ורמת הביצוע לא תפחת מהן; יצרן/ספק  .1.3

 יוד שיספק ויתקין במסגרת מכרז/חוזה זה. אחראי להתקנה ולתפקוד נאותים של כל פריטי הצ

)אלא אם  10%ניתן לחרוג עד  –בלבד  קירובהמידות המצוינות בגוף המכרז לגבי ציוד לרכישה הן ב .1.4

אינם מאפשרים זאת(. כל חריגה משמעותית מחייבת  –לפי התכנית המצורפת  –כן התנאים בשטח 

 ה של הרשות באמצעות מנהל החוזה.אישור

 10%כל חריגה משמעותית ) –האפשר בדרישות האנרגיה המצוינות לגבי כל פריט  יש לעמוד ככל .1.5

 ה של הרשות באמצעות מנהל החוזה. לכאן או לכאן( מחייבת קבלת אישור

ולקבל ממנו  מנהל החוזה אם יש סתירה בין הוראות יצרן למסמכי המכרז עליו להודיע מיד ל .1.6

 הוראות מפורשות בכתב לפני שימשיך בעבודה.

רט זה נוגע לכל הפריטים המוזכרים להלן; במקום בו יש סתירה בין פרט משורטט לבין המפרט מפ .1.7

 .ל החוזההמנבהתאם להוראות הקבלן  להלן, יפעל 

 

 הליך רכש הציוד  .2

 כתב הכמויות יוגש בפורמט גיליון נתונים אלקטרוני )תואם "אקסל" ( .2.1

 הציוד המוצע עבור ציוד סטנדרטי )"ציוד רכישה"( יש לצרף פרוספקט של .2.2

 הפרוספקט המוצע יהיה בעברית או באנגלית בלבד .2.3

 (PDFיש להגיש פרוספקט מודפס או בפורמט אלקטרוני מקובל )תואם "מיקרוסופט אופיס" או  .2.4

 יש לציין לגבי כל פרוספקט את מספר הפריט במכרז אליו הוא מתייחס .2.5

ר פקס וכו'( יש לוודא שהחומבכל מקרה בו מוגש פרוספקט שאינו מקורי )לדוגמא: סריקה, צילום  .2.6

 קריא.

 ד.יש לציין במפורש את שם היצרן ואת הארץ בה מיוצר פריט הציו .2.7

 בשימוש בקבלני משנה לייצור פריטים יש לציין מפורשות את שם היצרן. .2.8

 

 עמידה בתקנים .3

הקבלן או מי מטעמו  יבצע את כלל העבודות כמפורט במסמך זה ויספק את כלל הציוד בהתאמה  .3.1

 נים ותקנות מקומיים או עולמיים.מלאה לתק
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 להלן רשימת התקנים הנדרשת: .3.2

 ותקנותיו 1954חוק החשמל התשי"ד  

 ותקנות משלימות 1970תברואה התש"ל  למתקניהוראות  

 ותקנות התכנון והבניה 1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה  

 NSF/ULתקן ארצות הברית  

 CEתקן אירופאי   

  "900י. תקן ישראלי "ת. 

 אלא אם צוין מפורשות אחרתומוארק,  IPX5ציוד חשמל יהיה ברמת  

 

 אחריות בין המקצועות השונים .4

 בתיאום מול הגורמים האחרים ומול ציוד אחר הקיים/שיותקן בפרויקט  מחויב קבלן ה .4.1

 תכניות החשמל והאינסטלציה של הציוד המסופק יועברו לידי היועצים הרלוונטיים של הפרויקט, .4.2

 התאמות לפי דרישותיהם.ולקבלת אישורם; הספק יבצע שינויים 

 חייבים באישור יועץ החשמל. –כולל כאלה האינטגרליים לציוד  –כל לוחות החשמל שיסופקו  .4.3

להכין פתחי גישה מתאימים קדוחים/חתוכים לצנרת עבור ציוד )לפי תכנית(; אם  קבלןבאחריות ה .4.4

 תהיה זהה באיכותה לעבודה המתבצעת במפעל היצרן. עבודת הקידוח/חיתוך מתבצעת באתר, היא

 

 תיאום תכניות .5

 הקבלן ביצוע תכניות חיבורים סופיות לפריטים המסופקים על ידו.באחריות  .5.1

 תכניות החיבורים כאמור יועברו לאישור היועצים השונים. .5.2

 באחריות הקבלן לוודא כי החיבורים התשתיתיים שהוכנו באתר תואמים את צרכיו. .5.3

 

 ופיקוח תיאום .6

הקבלן יספק במשך כל תקופת התקנת הציוד באתר מנהל עבודה מקצועי, כדי להבטיח תאום מלא  .6.1

 מים וחיבורים.של העבודה עם גורמים ומקצועות מעורבים אחרים, ולאמת מיקו

עם השלמת ההתקנה, איש זה יפקח על כל הבדיקות/הבחינות/הכיול, וידריך את צוות העובדים  .6.2

 בהפעלת הציוד.

מנהל תפעול שוטף, לשביעות רצונו של  –להביא את הציוד הנרכש ל"מצב עבודה"  קבלןיות הבאחר .6.3

 .החוזה

 

 תעודות אחריות .7

 יספק תעודת אחריות המכסה את כל פריטי הציוד החשמלי אותם סיפק לפרויקט. קבלןה .7.1

 תעודת האחריות תפרט את תנאי האחריות. .7.2

ד נותן תקופת אחריות אם כן יצרן/ספק הציו אלא -חודשים  12תעודת האחריות תהיה לתקופה של  .7.3

 .ארוכה יותר

מועד תחילת האחריות הוא מועד הפעלת האתר, אלא אם עברו שישה חודשים מיום ההתקנה  .7.4

 והאתר טרם הופעל.
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 חומרים נדרשים ותגמירים .8

 להלן מובאות דרישות החומרים בשימוש בציוד המסופק, לייצור או לרכישה. .8.1

 בדיקות לחומרים שיסופקו בפועל ולוודא התאמתם לנדרש להלן. מנהל החוזה רשאי לבצע .8.2

 

 הערות הוראה מס'

פלדה בלתי מחלידה )להלן: כל השטחים החיצוניים והפנימיים יהיו עשויים   .1

 7%אלא אם צוין מפורשות אחרת, תכולת הניקל לא תעלה על  304 "(פלב"ם"

 מ"מ.  0.8ועובי הפח לא ירד מ 

 

  וקשירה יהיו עשויים פלב"ם, ובכלל זה ברגים ואומים. כלל הפריטים לחיזוק  .2

  מ"מ. 3כלל מרכיבי הקונסטרוקציה יהיו מפלב"ם בעובי   .3

  מ"מ. 1.5משטחי שולחנות ודלפק בעובי מינימאלי של   .4

  מ"מ. 1דלתות ודפנות בעובי   .5

  מ"מ. 1.5מדפים בעובי   .6

 

' )ליטוש מבריק( בחזיתות/בשטחים 4ש מספר יהיו אחידים ויקבלו גימור שווה ל'ליטו םמשטחי פלב" .8.3

 נראים לעין, כשהטקסטורה/כיוון הליטוש הם אחידים בשטחים צמודים.

 תפרים/פינות במשטחי מתכת בשולחנות יהיו מרותכים/מושחזים בצורה חלקה/מלוטשים. .8.4

 

 

 :חומר טכני .9

 .הספק יגיש בעבור כל פריט ציוד לרכישה חומר טכני כמפורט .9.1

 ים מיובאים שיכלול את כלל השרטוטים הרלוונטיים לאחזקת הפריט.ספר יצרן לפריט  .9.2

 הוראות אחזקה מיוחדות בעברית בלבד לכל פריט ציוד. .9.3
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 רשימת הציוד והצעת המחיר

 
סה"כמחיר יח'שם פריטכמותפריט מס'אזור

יחידת מדפיםB.111חדר ק הנפקה

עגלת מסלוליםB.142בישול

מעמד נייד למתקן תבניותB.201בישול

שולחן עבודה כיור שמאלB.211בישול

מדף קונזולי כפולB.221בישול

שולחן בינייםB.241בישול

קורת אספקותB.261בישול

משטח ניטראליB.27A1בישול

שולחן עבודה ניידB.291בישול

שולחן עבודה כיור שמאלB.301בישול

מדף קונזולי כפולB.311בישול

יחידת מדפיםB.32A1מזון בתהליך

עגלת מדפים לאחסנה אנכית של תבניותB.341הדחת כלי מטבח

עמדת מדפים צינורות 4 מדפיםB.34A1הדחת כלי מטבח

שולחן עבודה עם כיור גדולB.361הדחת כלי מטבח

יחידת מדפיםB.391סלט בתהליך

יחידת מדפיםB.421בשר לבישול

יחידת מדפיםB.451מזון מצונן

יחידת מדפיםB.481ירק שטופים

שולחן עבודה כיור כפולB.531שטיפת ירקות

יחידת מדפיםB.541שטיפת ירקות

עגלת אמבטייה נירוסטהB.551שטיפת ירקות

יחידת מדפיםB.581הפשרה

שולחן עבודה כיור שמאל ומדף תחתוןB.591הכנת סלטים

מדף קונזולי כפולB.601הכנת סלטים

שולחן עבודה כיור שמאל ומדף תחתוןB.621הכנת סלטים

מדף קונזולי כפולB.631הכנת סלטים

מדף קונזולי כפולB.671קצביה דגים

שולחן עבודה כיור שמאלB.691קצביה דגים

שולחן עבודה כיור שמאלB.691קצביה עוף\בקר

מדף קונזולי כפולB.701קצביה עוף\בקר

מדף קונזולי כפולB.731קצביה עוף\בקר

שולחן עבודה כיור ימיןB.721קצביה עוף\בקר

יחידת מדפיםB.771קירור גולמי

יחידת מדפיםB.801חדר הקפאה בשר

B מחסן מזוןB.811יחידת מדפים

B מחסן מזוןB.821יחידת מדפים

B מחסן מזוןB.831יחידת מדפים

A מחסן מזוןB.871ארון חומרי ניקוי

A מחסן מזוןB.881יחידת מדפים

A מחסן מזוןB.891יחידת מדפים

מערכת מדפים 5 קומותG.011מטבח קצה עליון

מערכת מדפים 5 קומותG.021מטבח קצה עליון

משטח בינייםG.061מטבח קצה עליון

מעמד נירוסטה לתנור קומביG.081מטבח קצה עליון

מערכת מדפים 5 קומותG.12A2מטבח קצה עליון

שולחן עבודה עם כיורG.141מטבח קצה עליון

ציוד לייצור
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סה"כמחיר יח'שם פריטכמותפריט מס'אזור

מדף קונזולי כפולG.151מטבח קצה עליון

ארון דלפקי סגורG.191חדר אוכל הגשה

פח אשפהG.201חדר אוכל הגשה

דלפק שרות עם פס מגשיםG.211חדר אוכל הגשה

דלפק עם דלתותG.251חדר אוכל הגשה

יחידת סכוםG.261חדר אוכל הגשה

דלפק שרות עם פס מגשיםG.271חדר אוכל הגשה

עגלת איסוף מגשיםG.313הדחת כלים

מדפי אחסון 5 קומותG.341הדחת כלים

ארונית מדפים לתצוגת מוצרים יבשיםM31מלא"ב

עמדת קפה להכנה עצמית עם ארון תחתון ופתח אשפהM51מלא"ב

דלפק מכירה ע"פ שרטוט כולל ארונות תחתוניםM71מלא"ב

יח' דלפק ניידת כולל מקרר תחתון וארוןM81מלא"ב

משטח עבודה מעל מקרר וכיור שמאל וארוןM101מלא"ב

מנדף ללא מסנניםM111מלא"ב

יחידת גליל נייר בתוך ארון ופח עם פתח עליוןM131מלא"ב

מדף קונזולי כפולB.491מטבח הכנות חלבי

שולחן עבודה עם כיורB.501מטבח הכנות חלבי

ארון נייד להובלת מזוןB.51A1מטבח הכנות חלבי

מערכת מדפי אחסון 5 קומותB.511מטבח הכנות חלבי

 סה"כ לציוד לייצור
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סה"כמחיר יח'שם פריטכמותפריט מס'אזור

בלאסט צילר ל B.13120GNבישול

מחבת מתהפך חשמלי 120 ליטרB.15-161בישול

סיר ליין 90 120 ליטרB.171בישול

תנור קומביסטימר B.18-191GN 20בישול

כירה חשמלית 4 מוקדיםB.231בישול

מטגנת לין B.25190בישול

מצלית שטוחהB.271בישול

מקרר חד רוחביB.521שטיפת ירקות

מקרר דו רוחביB.611הכנת סלטים

קוצץ ירקות וסט סכיניםB.641הכנת סלטים

מקרר 0 מע"צ חד רוחביB.651קצביה דגים

מקרר דו רוחביB.681קצביה עוף\בקר

מטחנה מקוררתB.711קצביה עוף\בקר

מקרר דו רוחביB.741קצביה עוף\בקר

מרכך מים מיניG.041מטבח קצה עליון

גרידלG.051מטבח קצה עליון

מטגנתG.071מטבח קצה עליון

קומבי  G.0916GNמטבח קצה עליון

מקרר חד רוחביG.123מטבח קצה עליון

מקפיא חד רוחביG.131מטבח קצה עליון

מקרר חד רוחביG.161מטבח קצה עליון

ארון חימוםG.171מטבח קצה עליון

ארון חימוםG.181מטבח קצה עליון

מרקיה דרופ איןG.232חדר אוכל הגשה

יח' מקוררת דרופ איןG.242חדר אוכל הגשה

יח' מחוממת דרופ איןG.222חדר אוכל הגשה

קולחן משקאותG.281חדר אוכל הגשה

ויטרינה דרופ איןG.301חדר אוכל הגשה

מדיח כליםG.321הדחת כלים

פח אשפהG.331הדחת כלים

מתז שטיפה משולחן3כללי

ברז תעשייתי פיה ארוכה9כללי

מקרר מסחרי פתוח לשתייהM11מלא"ב

מקפיא מסחרי לגלידות ושלגוניםM21מלא"ב

מקרר ויטרינה אויר מאולץ מוטמע בדלפקM41מלא"ב

מיחם אוטמטי )צומת( M61L 11מלא"ב

מקרר דלפק 6 מגרות ודלת, קרור מקומי ימיןM91מלא"ב

טוסטר קראמי כפולM121מלא"ב

מקרר 2 דלתות קרור מקומי ימיןM141מלא"ב

סלמנדרM151מלא"ב

סלטייה קרה על דלפק M161GN 1/4מלא"ב

מקפיא חד רוחביB.51B1מטבח הכנות חלבי

מקרר חד רוחביB.51C1מטבח הכנות חלבי

מקרר חד רוחביB.51D1מטבח הכנות חלבי

ציוד לרכישה

סה"כ לציוד לרכישה

 סה"כ להצעה
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 ללא קנ"מתשריטי מערך המזון 
 

 אזור חצר משק ורמפה
 

 אזור חצר משק ורמפה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שה ומחסן בסמיכות למסעדה בשריתמטבחון הג
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 סעדה בשרית והדחהמ
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 מטבח מרכזי
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 מלא"ב מזנון לארוחות ביניים במבואה למסעדה הבשרית
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 מפרטי הציוד 3פרק 

 ציוד לייצור .1

ניקוזרכיםחמיםמיםפאזה KWסה"כגובהרוחבאורך

חדר ק 

הנפקה
B.111יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
24040180--------------

עגלת מסלוליםB.142בישול

מיועד לשמש להובלת תבניות בסטנדרט GN. בתכולה של 36 תבניות GN 1/1 בעומק 60 מ"מ. 

קונסטרוקציה של צינורות פלב,מ )עובי 1.5 מ"מ(, מרותכים ומלוטשים. כל הצינורות פקוקים  למניעת 

חדירת לכלוך. 18 זוגות של מסילות לתבניות, כל מסילה עם כדורית למניעת החלקת התבנית. סולמות 

העגלה בנויים כחטיבה אחת באמצעות חיתוכי לייזר וכבישה, ללא חיתוכים ופינות. 4 גלגלים משוגעים 

"Heavy-Duty 5, שני הקדמיים עם מעצור.  כל חלקי המתכת עשויים פלב"מ 304. כל הפינות - חיצוניות 

ופנימיות - מעוגלות.

5168165--------------

שולחן עבודה כיור שמאלB.211בישול

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

2507590------1/2"1/2"--8/4"

מדף קונזולי כפולB.221בישול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1903048--------------

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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ניקוזרכיםחמיםמיםפאזה KWסה"כגובהרוחבאורך

שולחן בינייםB.241בישול

שולחן עבודה )ביניים( עם ארון פתוח. מיועדים להיות חלק מקו הבישול. עשויים נירוסטה 

AISI. 304 בעובי של לפחות 1.5 מ"מ. רגלים מפלסטיק קשיח המתכווננות לגובה של 10 

ס"מ לפחות.

609590--------------

משטח ניטראליB.27A1בישול

שולחן עבודה )ביניים( עם ארון פתוח. מיועדים להיות חלק מקו הבישול. עשויים נירוסטה 

AISI. 304 בעובי של לפחות 1.5 מ"מ. רגלים מפלסטיק קשיח המתכווננות לגובה של 10 

ס"מ לפחות.

407890--------------

שולחן עבודה ניידB.291בישול
שולחן עבודה בגובה 90 בנוי כעגלה עם מדף תחתון, עשוי בשלמות מפלבם 304, על גלגלי סיליקון 

משוגעים 5", כאשר על שניים מהם יכללו מעצור
2007090--------------

שולחן עבודה כיור שמאלB.301בישול

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

1888090------1/2"1/2"--8/4"

מים וביובחשמל
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מידות
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ניקוזרכיםחמיםמיםפאזה KWסה"כגובהרוחבאורך

מדף קונזולי כפולB.311בישול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1303048--------------

מזון 

בתהליך
B.32A1יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
26040180--------------

הדחת 

כלי 

מטבח

B.341
עגלת מדפים לאחסנה 

אנכית של תבניות

עגלה לאחסון אנכי של תבניות בגדלים שונים לאחר שטיפה, שלד עשוי בשלמות מפלבם 304, תסופק עם 

שלשה מדפים, תאפשר כיוונון הגובה בין המדפים על מנת להתאים לסוגי התבניות הנדרשות. תוצב על 4 

גלגלי סיליקון 5" מסוג גלגלים משוגעים עם מעצורים על שניים הגלגלים.

16062166--------------

הדחת 

כלי 

מטבח

B.34A1
עמדת מדפים צינורות 4 

מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים.  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד. רגלים 25/25 מ"מ. אפשרות 

כיוון גובה רגלים. כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג.
16040180--------------

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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הדחת 

כלי 

מטבח

B.361
שולחן עבודה עם כיור 

גדול

שולחן נירוסטה להדחת סירים ותבניות, עשוי כולו פלבם 304, כאשר משטח השולחן העליון עשוי מפח 

בעובי 2 מ"מ ומשופע אל הכיור, משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. עם גב אחורי של 20 

ס"מ, כיור 65 / 55  עומק 35 עם פינות פנימיות מעוגלות. עם ברז כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת 

במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו בזווית 45 מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת 

הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך. מחובר לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

1907590------1/2"1/2"--2"

סלט 

בתהליך
B.391יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
20040180--------------

בשר 

לבישול
B.421יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
20040180--------------

מזון 

מצונן
B.451יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
24040180--------------

אזור
פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מים וביובחשמלמידות
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ירק 

שטופים
B.481יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
24040180--------------

מטבח 

הכנות 

חלבי

B.511
מערכת מדפי אחסון 5 

קומות

כוננית 4 מדפים מאווררים.  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד. רגלים 25/25 מ"מ. אפשרות 

כיוון גובה רגלים. כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג.
4580200--------------

M51מלא"ב

עמדת קפה להכנה 

עצמית עם ארון תחתון 

ופתח אשפה

עמדה עשוייה עץ סנדוויץ 17 מ"מ כוללת משטח שיש עליון לבחירת אדריכל, העמדה תכלול ארון תחתון 

לאשפה עם חור בקוטר 15 ס"מ בשיש העליון במיקום שיוחלט ע"י אדריכל הפרוייקט. על העמדה יוצב 

מיחם אוטומטי ואביחזרים להכנת משקאות, קדחים יבוצעו בשיש ע"י הספק ע"פ צורך.

1606590--------------

הדחת 

כלים
G.313עגלת איסוף מגשים

מיועד לשמש לאיסוף מגשי סועדים לאחר ארוחתם, העגלה עשויה כולה פלב"ם 304, וכוללת 18 מסילות 

שרוחבן תואם את מגש הלקוח, מבנה העגלה מאפשר הכנסת שני מגשים בכל מסילה. העגלה תהיה 

סגורה משלש פאות עם לוחות טרספה בעובי 4 מ"מ בצבע לתאום עם הלקוח. העגלה תנוע ל גלגלי 

סיליקון מסוג גלגלים משוגעים, 5" כשעל שניים מהם יותקן מעצור.

4765165--------------

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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ניקוזרכיםחמיםמיםפאזה KWסה"כגובהרוחבאורך

הדחת 

כלים
G.341מדפי אחסון 5 קומות

כוננית 4 מדפים מאווררים.  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד. רגלים 25/25 מ"מ. אפשרות 

כיוון גובה רגלים. כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג.
24045200--------------

שטיפת 

ירקות
B.531שולחן עבודה כיור כפול

שולחן עם שני כיורים עשוי בשלמות מפלב"מ -304. משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך.

מוקף אף-מים ומשופע לכיורים. הגבהה אחורית 10 ס"מ ומצד שמאל עם פינה מעוגלת בהתחברות

ההגבהה אל המשטח. כיורים 75/55 עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות ברדיוס 25 מ"מ. עם ברז כדורי

"2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה. עם רשת מחוררת במוצא הביוב בתוך הכיור.

1807590--------------

שטיפת 

ירקות
B.541יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
16040180--------------

שטיפת 

ירקות
B.551עגלת אמבטייה נירוסטה

עגלת פינוי כלים עשויה כולה מנירוסטה. 4  גלגלים משוגעים  6" עשויים סיליקון. עשוייה כולה פלב"ם 

304 ומשופעת למרכז העגלה בו מותקן פתח ניקוז של 2", הניקוז יכלול ברז לפתיחה מהירה עם ידית 

ממורכזת לצד העגלה.

816275--------------

מים וביובחשמל
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מידות
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יחידת מדפיםB.581הפשרה
כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
22040180--------------

הכנת 

סלטים
B.591

שולחן עבודה כיור שמאל 

ומדף תחתון

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

1507590------1/2"1/2"--8/4"

הכנת 

סלטים
B.601מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

903048--------------

הכנת 

סלטים
B.621

שולחן עבודה כיור שמאל 

ומדף תחתון

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

2257590------1/2"1/2"--8/4"

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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הכנת 

סלטים
B.631מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1603048--------------

--------------1009060מנדף עשוי נירוסטה ללא מסננים ללא תאורה עם פתחים להתחברות למערכת האוורור לפי יועץ אוורורמנדף ללא מסנניםM111מלא"ב

M131מלא"ב
יחידת גליל נייר בתוך 

ארון ופח עם פתח עליון

יחידה מודולארית מותקנת בדלפק עשויה כולו מנירוסטה 304 כולל מתקן להצבת גליל נייר 

ומגירה נשלפת של פח תחתון לזריקת אשפה.
604070--------------

מטבח 

הכנות 

חלבי

B.491מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

אזור
פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מים וביובחשמלמידות
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מטבח 

הכנות 

חלבי

B.501
שולחן עבודה עם כיור 

שמאל

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

2207090------1/2"1/2"

קצביה 

דגים
B.671מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1903348--------------

קצביה 

דגים
B.691שולחן עבודה כיור שמאל

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

1807590------1/2"1/2"--8/4"

קצביה 

עוף\בקר
B.691שולחן עבודה כיור שמאל

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

1807590------1/2"1/2"--8/4"

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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קצביה 

עוף\בקר
B.701מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1203048--------------

קצביה 

עוף\בקר
B.731מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1203048--------------

קצביה 

עוף\בקר
B.721שולחן עבודה כיור ימין

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

1807590------1/2"1/2"--8/4"

קירור 

גולמי
B.771יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
22040180--------------

מים וביובחשמל
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מידות
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חדר 

הקפאה 

בשר

B.801יחידת מדפים
כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
22040180--------------

מחסן 

B מזון
B.811יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
37060188--------------

מחסן 

B מזון
B.821יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
15060188--------------

מחסן 

B מזון
B.831יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
22060188--------------

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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מחסן 

A מזון
B.8719045180ע"פ תכנית ואפיון לקוחארון חומרי ניקוי--------------

מחסן 

A מזון
B.881יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
28060188--------------

מחסן 

A מזון
B.891יחידת מדפים

כוננית 4 מדפים מאווררים  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד רגלים 25/25 מ"מ עם אפשרות 

כיוון גובה הרגלים כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג
15060188--------------

מטבח 

קצה 

עליון

G.011מערכת מדפים 5 קומות
כוננית 4 מדפים מאווררים.  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד. רגלים 25/25 מ"מ. אפשרות 

כיוון גובה רגלים. כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג.
20060200--------------

אזור
פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מים וביובחשמלמידות
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מטבח 

קצה 

עליון

G.021מערכת מדפים 5 קומות
כוננית 4 מדפים מאווררים.  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד. רגלים 25/25 מ"מ. אפשרות 

כיוון גובה רגלים. כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג.
12060200--------------

מטבח 

קצה 

עליון

G.061משטח ביניים

שולחן עבודה )ביניים( עם ארון פתוח. מיועדים להיות חלק מקו הבישול. עשויים נירוסטה 

AISI. 304 בעובי של לפחות 1.5 מ"מ. רגלים מפלסטיק קשיח המתכווננות לגובה של 10 

ס"מ לפחות.

108090--------------

מטבח 

קצה 

עליון

G.081
מעמד נירוסטה לתנור 

קומבי

מעמדד נירוסטה 304 לתנור 6GN, יסופק ע"י ספק התנור ובאחריותו, יכלול שתי שורות מסילות לתבניות 

GN 1/1, רגליים ניתנות לכיוונון גובה.
857395--------------

מטבח 

קצה 

עליון

G.12A2מערכת מדפים 5 קומות
כוננית 4 מדפים מאווררים.  עשויה מנירוסטה 304 או חומר פלסטי עמיד. רגלים 25/25 מ"מ. אפשרות 

כיוון גובה רגלים. כל מדף יכול לשאת 400 ק"ג.
17050200--------------

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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מטבח 

קצה 

עליון

G.141
שולחן עבודה עם כיור 

שמאל

שולחן עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304  משטח עליון מחוזק לנשיאת 100 ק"ג למטר\אורך. מוקף 

אף-מים ומשופע לכיור.  הגבהה אחורית ושמאלית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל 

המשטח.    כיור 50 / 55  עומק 25 עם פינות פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. עם ברז 

כדורי "2 בעל ידית ארוכה מחוזקת במתלה צינור נפילה "2 מפלב"מ -304  חתוך בקצהו   בזווית 45 

מעלות באורך מתאים להכנסתו לתעלת הרצפה. מדף תחתון מחוזק לנשיאת 80 ק"ג למטר\אורך.   מחובר 

לרגלי השולחן בריתוך מושחז\מלוטש.

2007590------1/2"1/2"--8/4"

מטבח 

קצה 

עליון

G.151מדף קונזולי כפול

מדף קונזולי מורכב משני מדפים - האחד מעל השני . כל אחד מהם מחוזק לנשיאת 70 ק"ג למטר\ אורך. 

המדפים עשויים בשלמות מפלב"מ.  המדפים מתחברים אל השולחן\קיר ע"י רגלים עגולות  וברגי  

פלב"מ  המכוסים בפחיות הסתרה )רוזטות(.

1403348--------------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.191ארון דלפקי סגור
דלפק אחורי עם כיור ללא גב, בנוי כולו מפלבם 304, משטח עליון נירוסטה, כולל צוקל למניעת כניסת 

ליכלוך. כל החזית כוללת ארונות עם מדף אמצעי.
36070110--------------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.211
דלפק שרות עם פס 

מגשים

דלפק מרכזי לחלוקת מזון בשרות עצמי, שלד מתכת מפלבם 304, משטח עליון אבן קיסר לבחירת לקוח, 

הדלפק כולל יחידות דרופ אין שעבורם יבצע הספק פתחים כנדרש, הדלפק יכלול פתחי שרות בתאימות 

ליחידות השתולות, חזיתות יצופו פורמייקה מסדרת הביניים של אגר, לבחירת לקוח, הדלפק יכלול צוקל 

תחתון למניעת כניסת ליכלוך.

67142090--------------

מים וביובחשמל
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מידות
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חדר 

אוכל 

הגשה

G.251עמדה למגשים וסכום
פריט זה מבטל את פריט G.26. עמדה עשוייה פלבם 304 לאיסוף מגשים וסכום ע"י סועדים, כולל תבניות 

להנחת הסכום
808090--------------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.261663026מבוטל--------------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.271
דלפק שרות עם פס 

מגשים

דלפק מרכזי לחלוקת מנות עיקריות בשרות עצמי, שלד מתכת מפלבם 304, משטח עליון אבן קיסר 

לבחירת לקוח, הדלפק כולל יחידות דרופ אין שעבורם יבצע הספק פתחים כנדרש, הדלפק יכלול פתחי 

שרות בתאימות ליחידות השתולות, חזיתות יצופו פורמייקה מסדרת הביניים של אגר, לבחירת לקוח, 

הדלפק יכלול צוקל תחתון למניעת כניסת ליכלוך, יכלול מוביל מגשים קידמי.

35011090--------------

M31מלא"ב
ארונית מדפים לתצוגת 

מוצרים יבשים

מתקן תצוגה נגרות הכולל שתי יחידות מדפים עד הגובה המבוקש. העבודה תכלול צוקל תחתון למניעת 

כניסת ליכלוך. חיפוי פנימי וחיצוני של העבודה בפורמייקה או חומר חלק אחר להחלטת הלקוח.
41065185--------------

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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M71מלא"ב
דלפק מכירה ע"פ שרטוט 

כולל ארונות תחתונים

דלפק קידמי למזנון חלבי, שלד מתכת מפלבם 304, משטח עליון אבן קיסר לבחירת לקוח, הדלפק כולל 

יחידות דרופ אין שעבורן יבצע הספק פתחים כנדרש, הדלפק יכלול פתחי שרות בתאימות ליחידות 

השתולות, חזיתות יצופו פורמייקה מסדרת הביניים של אגר, לבחירת לקוח, הדלפק יכלול צוקל תחתון 

למניעת כניסת ליכלוך, באחריות ספק לבצע חורים כנדרש לצורך הצבת הציוד העילי, בדלפק יהיו 

מעברים לטובת תשתיות.

4308090--------------

--------------1706590מבוטלM81מלא"ב

M101מלא"ב

משטח עבודה מעל מקרר 

עם כיור שמאל וארון 

תחתון

משטח עבודה עם כיור עשוי בשלמות מפלב"מ -304 להנחה על מקרר דלפקי משטח עליון פלב"ם. הגבהה 

אחורית 10 ס"מ עם פינה מעוגלת בהתחברות ההגבהה אל המשטח.  כיור 35 / 35  עומק 25 עם פינות 

פנימיות מעוגלות. כולל ברז תעשיתי פיה מוארכת. ניקוז באמצעות סיפון 2", בארון מדף מרכזי על מחצת 

הארון, לארון )בצד השמאלי( ארבע רגליים תיתנות לכיונון. באחריות ספק למקם את המשטח על המקרר 

לעיגון ולבצע אטימה היקפית למניעת כניסת ליכלוך כולל צוקל תחתון והיצמדות 0 לקירות.

30070------1/2"1/2"--2"

מטבח 

הכנות 

חלבי

B.51A1ארון נייד להובלת מזון
עגלת מזון מבודדת לאחסנת מזון והובלתו, העגלה תהיה מבודדת בבידוד כפול ותנוע על גלגלים 5" 

משוגעים עם מעצורים על שניים מהם.
6082130

קורת אספקותB.261בישול
קורה עשוייה פלבם 304 לאספקת אנרגיה אל אזור בישול, תותקן בגובה 100 ותוביל תשתית חשמלית אל 

הציוד, תעמוד בכל תקני החשמל הנדרשים להובלת הזנה. חלקה וקלה לניקוי.
--------------22013120ללא

אזור
פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מים וביובחשמלמידות
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B.15-161בישול
מחבת מתהפך חשמלי 

120 ליטר

גימור מלא מפלדלת נירוסטה 1.4301. עמידה בתקן IPX5 נגד התזת מים.  המחבת עשוי מיציקת פלדה 

מיוחדת,  צירי מכסה עם קפיצי איזון לעצירת המכסה בכל מצב. ידית נירוסטה לכל אורך המחבת. ריקון 

המחבת דרך משפך קדמי מובנה ביציקה. מפסק ביטחון מפסיק את פעולת החימום. ציר קדמי ומשפך 

מתכוונן מבטיחים שפיכה לנקודה קבועה ללא צורך בהזזת כלי הקיבול - הגנה תרמית להפסקת פעולתו 

במקרה של עומס. לנוחות ההתקנה ניתן להתחבר למכשיר מאחור או מהתחתית. בקרת הטמפרטורה 

בעזרת תרמוסטט מדויק בתחומים C-300?C?50.  מגע אפס לבקרת המחבת מלוח החשמל. מוכן לחיבור 

 .VUE/EC למערכת אופטמיזציה לאנרגיה. תרמוסטט ביטחון להגנה מפני חימום יתר בהתאם לתקני

הגישה לחיבורי החשמל ועבודות טיפול ותחזוקה מבוצעות מחזית המכשיר

1209085933------8/4"

מטבח 

הכנות 

חלבי

B.51B1מקפיא חד רוחבי

מקפיא חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון בהקפאה.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין -10 - -20  

מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור מקומית.  

מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. יסופק עם 12 מסילות מתכוונונות 

ושש רשתות מנירוסטה.

85541782.52.51--------

מטבח 

הכנות 

חלבי

B.51C1מקרר חד רוחבי

מקרר חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון ומשקאות.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין 4+ מ.צ. 

לבין 2+ מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור 

מקומית.  מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. עם פיקוד טרמוסטטי 

לבחירת הטמפ' הרצויה.  כולל כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט, והעבודות הכרוכות 

בכך, יסופק עם 12 מסילות מתכווננות ושישה מדפי רשת מנירוסטה

85541782.52.51--------

מטבח 

הכנות 

חלבי

B.51D1מקרר חד רוחבי

מקרר חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון ומשקאות.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין 4+ מ.צ. 

לבין 2+ מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור 

מקומית.  מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. עם פיקוד טרמוסטטי 

לבחירת הטמפ' הרצויה.  כולל כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט, והעבודות הכרוכות 

בכך, יסופק עם 12 מסילות מתכווננות ושישה מדפי רשת מנירוסטה

85541782.52.51--------

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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סיר ליין 90 120 ליטרB.171בישול

סיר מתהפך עשוי כולו מנירוסטה AISI 304 עם מחולל קיטור עצמאי עומד בתקן IPX5 עובד בשיטת 

חימום עקיף. הסיר מתחמם לא רק בתחתית אלה בנוסף בכל היקפו דבר שמבטיח בישול אחיד ואיכותי. 

כולל ברז מים מובנה במכשיר, ברז ריקון ומנגנון הפיכה איכותי ואמין

8090952483----1/2"8/4"

B.18-191בישול
תנור קומביסטימר 20 

GN

קומבי 40 תבניות גסטרונורם.  דוקרן טמפרטורה לדיוק מושלם. זיכרון לנתוני HACCP. קירור עצמי 

מהיר של התא. שטיפת בוילר קיטור אוטומטית. מערכת דיאגנוסטיקה לשירות SDS עם התרעות שירות.  

תוכנית ניקוי ידני. סטאטוסים והתרעות/שגיאות בהפעלה כגון חוסר מים. תצוגת טמפרטורה דיגיטלית 

של הטמפרטורות הנדרשות והמבוקשות.  מערכת צנטריפוגאלית לסילוק שומנים.  דלת "קרה" זכוכית על 

גבי צירים לניקיון.  מנעול דלת להפעלה ביד אחת, לימניים ולשמאליים ומנגנון טריקה. מנעול דלת 

בטיחותי ב-2 רמות להגנה מפני קיטור. קולט טיפות לדלת למניעת החלקה במטבח. מפסק קירבה לנעילת 

דלת.  בידוד תרמי מושלם לתא.  אטם דלת משתלב בלחיצה קל להחלפה. עשוי בשלימות מנירוסטה. ניתן 

להשתמש בתבניות GN 2/1. תאורת הלוגן עם זכוכית קרמית חסינה.  דלת שירות לגישה קדמית. מתקן 

מגשים קל לטעינה ופריקה ניתן לשליפה כאופציה. רגליות ניתנות לכיוון גובה. יעמוד בכל התקנים 

.IPX5 הדרושים.  מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת   בטיחותית

1028218936123----1/2"2"

--------------5475185עגלה נוספת לתנור קומביסטימר, מסופק ע"י ספק התנור ובאחריותו.מעמד נייד למתקן תבניותB.201בישול

כירה חשמלית 4 מוקדיםB.231בישול

כיריים חשמליות 4 מוקדים ליין 90, עשוי כולו מנירוסטה 304. עובי פח של מינמום 1.5 מ"מ. הספק 

להבה מינימום KW 5.5    מורכב על ארון פתוח עשוי מנירוסטה, עם רגלים מנירוסטה 304 כולל אפשרות 

כיונון לכל רגל. ממוגן מים  IPX5 יעמוד בכל התקנים הדרושים.

8090851553--------

מים וביובחשמל
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מידות
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מטגנת לין B.25190בישול

מטגנת כפולה עמוקה מופעלת חשמל, עשויה כולה מנירוסטה AISI 304 בעובי של 1.5 מ"מ לפחות. מיכל 

 C° 105 185°C פנמי עם איזור קר. הפעלה תעשה בעזרת מנגנון חשמלי/מכני. תרמוסטט בעלת טווח של

- תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר. המכשיר מוגן מים IPX5 . יעמוד בכל התקנים הדרושים.

8090851243------8/4"

מצלית שטוחהB.271בישול

משטח צליה מופעל בחשמל משטח חלק פלטת כרום בעובי 1.5 מ"מ לפחות. תא איסוף שמן של 3 ליטר 

 .110°C to 300°  לפחות. מיועד לצליית בשר דגים ירקות וכו'. טרמוסטט לבקרה טמפרטורה בין

 IPX5 המכשיר יהיה מוגן מים .AISI 304 טרמוסטט הגנה למניעה יתר חום. עשוי כולו מנירוסטה

המכשיר יגיע עם כף גירוד להורדת שומן עומד בכל התקנים הדרושים.

6073947.52.53--------

שטיפת 

ירקות
B.521מקרר חד רוחבי

מקרר חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון ומשקאות.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין 4+ מ.צ. 

לבין 2+ מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור 

מקומית.  מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. עם פיקוד טרמוסטטי 

לבחירת הטמפ' הרצויה.  כולל כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט, והעבודות הכרוכות 

בכך, יסופק עם 12 מסילות מתכווננות ושישה מדפי רשת מנירוסטה, יסופק עם 12 מסילות מתכווננות 

ושישה מדפי רשת מנירוסטה

70792051.51.51--------

הכנת 

סלטים
B.611מקרר דו רוחבי

 .R134 בידוד בעובי 75 מ"מ לפחות. פועל על גז  . AISI 304 מקרר עומד 2 דלתות עשוי כולו מנירוסטה

מד טמפרטורה דיגטלי. מנעולים לדלתות. עובד בטמפרטורה חיצונית של +43°C . עומד בתקנים של  

CFC ושל HCFC . מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. ניתן להכניס 

לפחות 8 תבניות 2/1 גס'. המקרר יסופק עם 8 מסילות ורשתות נירוסטה 2/1 גס'.

88852202.52.51--------

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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מטבח 

קצה 

עליון

G.041מרכך מים מיני
מרכך מים אוטמטי בעל ראש פיקוד דיגיטאלי חד פאזי. אספקת  1500 ליטר מים מטופלים בין ריענונים. 

רענונים ע"פ ספיקות ולא ע"פ זמן.
3060700.50.511/2"----2"

מטבח 

קצה 

עליון

G.051גרידל

משטח צליה מופעל בחשמל משטח חלק פלטת כרום בעובי 1.5 מ"מ לפחות. תא איסוף שמן של 3 ליטר 

 .110°C to 300°  לפחות. מיועד לצליית בשר דגים ירקות וכו'. טרמוסטט לבקרה טמפרטורה בין

 IPX5 המכשיר יהיה מוגן מים .AISI 304 טרמוסטט הגנה למניעה יתר חום. עשוי כולו מנירוסטה

המכשיר יגיע עם כף גירוד להורדת שומן עומד בכל התקנים הדרושים.

80809010.53.53--------

מטבח 

קצה 

עליון

G.071מטגנת

מטגנת עמוקה מופעלת בחשמל. עשויה כולה מנירוסטה AISI 304 בעובי של 1.5 מ"מ 

לפחות. מיכל פנמי עם איזור קר.  הפעלה תעשה בעזרת מנגנון חשמלי/מכני. תרמוסטט בעל 

טווח של 105°C - 185°C תרמוסטט ביטחון למניעת חימום יתר.  המכשיר   מוגן מים 

תקן IPX5 ויעמוד בכל התקנים הדרושים.

6080901243--------

מטבח 

קצה 

עליון

G.0916GN  קומבי

קומביסטימר בישול ואפיה 6 תבניות גס'.  עשוי כולו מנירוסטה AISI 304 . מסוגל לבשל ולאפות את כל 

סוגי המאכלים.  תוכניות בישול מגוונות. שיחזור מזון, בישול איטי ובישול באדים מד טמפרטורות 

   C 99 -30° 300°.      אפשרות אידוי מC -30° דיגיטאלי לקבלת טמפרטורה מדויקת.  טרמוסטט מ

התנור יהיה מוגן מים IPX5 .  יעמוד בכל התקנים הדרושים

8578761863----1/2"2"

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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מטבח 

קצה 

עליון

G.123מקרר חד רוחבי

מקרר חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון ומשקאות.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין 4+ מ.צ. 

לבין 2+ מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור 

מקומית.  מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. עם פיקוד טרמוסטטי 

לבחירת הטמפ' הרצויה.  כולל כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט, והעבודות הכרוכות 

בכך, יסופק עם 12 מסילות מתכווננות ושישה מדפי רשת מנירוסטה

70792054.51.51--------

מטבח 

קצה 

עליון

G.131מקפיא חד רוחבי

מקפיא חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון בהקפאה.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין -10 - -20  

מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור מקומית.  

מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית.

70802051.51.51--------

מטבח 

קצה 

עליון

G.161מקרר חד רוחבי

מקרר חד רוחבי 550 ליטר מיועד לאחסון  מזון ומשקאות.  מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין 4+ מ.צ. 

לבין 2+ מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. יחידת קרור 

מקומית.  מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה למים, וממוגנת בטיחותית. עם פיקוד טרמוסטטי 

לבחירת הטמפ' הרצויה.  כולל כל הצנרת והציוד האחר הנדרש לחיבור אל הפריט, והעבודות הכרוכות 

בכך, יסופק עם 12 מסילות מתכווננות ושישה מדפי רשת מנירוסטה

85541782.52.51--------

מטבח 

קצה 

עליון

G.171ארון חימום

ארון חימום מקצועי התואם GN 2/1 או 1/1 ומגשי אפייה X 6040 . בנוי מסיבי על גלגלים. עשוי כולו 

נירוסטה. מבודד בדפנות גימור פנימי מעוגל וקל לניקוי ברז צינור נשלף וחוזר באופן אוטומטי . רגליים 

לפילוס. זכוכית כפולה בדלת לבידוד מושלם. תעלת ניקוז בדלת הפתיחה.  יגיע עם כל ההגנות הדרושות 

IPX5 ובהתאם לתקן

8554178331--------

מים וביובחשמל
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מידות
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מטבח 

קצה 

עליון

G.181ארון חימום

ארון חימום מקצועי התואם GN 2/1 או 1/1 ומגשי אפייה X 6040 . בנוי מסיבי על גלגלים. עשוי כולו 

נירוסטה. מבודד בדפנות גימור פנימי מעוגל וקל לניקוי ברז צינור נשלף וחוזר באופן אוטומטי . רגליים 

לפילוס. זכוכית כפולה בדלת לבידוד מושלם. תעלת ניקוז בדלת הפתיחה.  יגיע עם כל ההגנות הדרושות 

IPX5 ובהתאם לתקן

8554178331--------

סלמנדרM151מלא"ב

ישמש לחימום מוצרי מאפה וכריכים. גופי חימום קווארץ לחימום מהיר. מכשיר שני תאים עם אפשרות 

שליטה על כל תא בנפרד באמצעות טרמוסטט. כולל ידיות אחיזה ומגש תחתון לאיסוף וריקון שאריות. 

עשוי בשלמות מפלב"מ.

604035221--------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.232מרקיה דרופ אין
מיועדת לחימום מרקים, רטבים ותבשילים בקווי הגשה עצמית, חימום עקיף, מיכל שליף 

לצורך מילוי וניקוי. עם חיבור לניקוז ולוח פיקוד תיקני.
30304531.51------2"

חדר 

אוכל 

הגשה

G.281קולחן משקאות
דיספנסר משקאות על דלפק לתפוקת 200 כוסות שעה, עם 4 ברזי מזיגה למים קרים, סודה, מיץ וגזוז. 

מכונת ההכנה תאוחסן מתחת לדלפק השרות. יכלול אגן טפטוף מנוקז בגובה 0 עם הדלפק.
5236540.80.81----1/2"2"

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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חדר 

אוכל 

הגשה

G.301ויטרינה דרופ אין

מקרר ויטרינה לתצוגת מנות אחרונות במסעדה בשרית מסוג DROPIN, עשוי מנירוסטה ומחומרים 

מאושרים למזון.  כולל שני מדפי זכוכית ומיועד לעבודה עד 4 מע"צ, יכלול דלתות אחוריות להטענה 

אחורית של מזון, המנוע יותקן בדלפק השרות כיחידה מרוחקת או כחלק מהמקרר עצמו בתלות 

בקונסטרוקצית הדלפק.

1257090111--------

הדחת 

כלים
G.321מדיח כלים

מערך הדחה "קומפלט" ע"פ תכנית, מבוסס מדיח סוג "הוד טייפ" הכולל: שולחן כניסה עם כיור 50/55 

בעומק 25 עם צינור 2" וברז ריקון מהיר, עם מדף תחתון מחוזק לנשיאה של עד 100 ק"ג למטר. כולל 

.                                                               מדיח כלים מסוג הוד  שולחן יציאה ממדיח המתאים לשני סלים

טייפ, עשוי כולו מנירוסטה 304, הספק דוד מינימום KW 6, כולל לוח פיקוד ומד טמפ' דיגיטלי לטמפ' מי 

השטיפה וטמפ' מי ההדחה, כולל שתי תוכניות הדחה כאשר תכנית ההדחה הקצרה תהיה בת 90 שניות. 

המדיח עומד בכל התקנים הדרושים ומבודד ממים IPX5, יסופק עם סט של 4 סלי צלוחות ו 4 סלי כוסות.

195210135933----1/2"8/4"

------------######------ברז על קיר כולל ברז מיקסר ומתיז עליון, כולל חיזוקים לקיר למניעת תזוזה.מתז שטיפה משולחן3כללי

------------######------ברז תעשייתי פיה ארוכה9כללי
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פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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M11מלא"ב
מקרר מסחרי פתוח 

לשתייה

יחידת תצוגה אנכית בשירות עצמי, להצגת מוצרי חלב - גבינה - פירות - משקאות - ירקות  וכו '. כולל 

מדפים נשלפים של פלדה AISI 304, עם מחזיקי מחירים ורגליים מתכווננות. מבנה הנשיאה עשוי מתכת 

לבנה מצופה פלסטיק; הכתפיים הן של קצף ABS לבן קצף פוליאוריטן. יחידת הקירור הרמטית 

מבטיחה קירור מאוורר של התצוגה, עם הפשרה אוטומטית במרווחים. רגלי נירוסטה מתכווננות, עומד 

IPX5 בכל התקנים הנדרשים, מבודד חשמלית

14090180221--------

M21מלא"ב
מקפיא מסחרי לגלידות 

ושלגונים

מיועד לאחסון של מזון משקאות וגלידות. מיועד לעבודה רציפה בטמפ'  -18 מ.צ. -בטמפ' חוץ של 45+ 

מ.צ.- עם פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. מנוע בילד-אין מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, 

אטומה למים, וממוגנת בטיחותית.

1406580111--------

M41מלא"ב
מקרר ויטרינה אויר 

מאולץ מוטמע בדלפק

מקרר ויטרינה לעוגות וסנדוויצים. בנוי מסיבית מנירוסטה ומחומרים מאושרים למזון.  תצוגה אידיאלית 

למוצרים. שומר על לחות ואיכות המוצרים. מתאים לשילוב כחלק מבאר הגשה. שני מדפי תצוגה 

מקוררים. מגירה נשלפת נוחה למפעיל. מיועד לעבודה רציפה בטמפ' שבין 4+ מ.צ. לבין 2+ מ.צ.  בטמפ' 

חוץ של 45+ מ.צ.-   פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה.  מערכת החשמל והפיקוד אטומה למים, 

ממוגנת בטיחותית  IPX5 מפזר קור מובנה במקרר.  סוקל לסגירה אחרי התקנת הדלפק באתר

16070150111------2"

M61מלא"ב
מיחם אוטמטי )צומת( 11 

L

מיחם אוטומטי עם חיבור מים 11 ליטר, עם בידוד כפול עשוי מנירוסטה באופן מלא. ברז 

מילוי פריק לניקיון, כולל חיבור למים למילוי אוטומטי, טמפ' מים ביציאה 93 מע"צ לפחות. 

עם קולט טיפות.

5055504.51.53----1/2"2"

מים וביובחשמלמידות
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות
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טוסטר קראמי כפולM121מלא"ב
פיקוד טרמוסטטי לבחירת הטמפ' הרצויה. מערכת החשמל והפיקוד מבודדת, אטומה 

למים, וממוגנת בטיחותית. כל המערכות בהתאם לדרישות התקן עם כל ההגנות הדרושות
6035331--------

קצביה 

עוף\בקר
B.711מטחנה מקוררת

מטחנה מקוררת לטחינת מוצרים מן החיי, כלל גוף המטבחנה יהיה מקורר בקירור אוויר. טמפ' 

המטבחנה תופיע על בקר דיגיטלי בחזיתה, המטבחנה עשוייה כולה מנירוסטה 304, ותכלול אפשרות 

IPX5 נשלטת ע"י מפסק לתנועה דו כיוונית, מבודד חשמלית

6540577.52.53--------

בלאסט צילר ל B.13120GNבישול

מקרר משב מהיר לעגלת 20 תבניות כולל יכולת בשל קרר ובשל הקפא, מותאם לתקן HACCP ומבצע 

צינון של 100 ק"ג מזון מטמפ' בישול ל 0 מע"צ בתוך לא יותר מ 90 דק'. בעל מד טמפ' ננעץ לטובת בקרת 

אופן הצינון, יחידת קרור מקומית על המכשיר, עשוי בשלמות מפלבם 304, בעל דופן כפולה מבודדת, כלל 

הפינות הפנימיות מעוגלות,

12012023036123--------

M91מלא"ב
מקרר דלפק 6 מגרות 

ודלת, קרור מקומי ימין

מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" –  עם מדחס קירור ומפזר קור מובנים במקרר;  פתח להכנסת 

מדפי רשת או תבניות, סגור בדלת; שש מגירות מסוג רונדה עם ידית שקועה, עם אטם פלסטי ומגנט 

לאטימה מלאה; לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפרטורות דיגיטלי. גוף המקרר בנוי פלב"מ 304 

בדופן כפולה ומבודדת, עם רצפה משופעת למוצא ניקוז "2; המקרר בנוי בשלמות מפלב"מ 304, בגימור 

פנימי וחיצוני של "ליטוש מבריק". המקרר יסופק ללא משטח עבודה. עשוי פלב"מ וישולב בעמדת 

המכירה. רגליים קצרות, ניתנות לכיוונון, עם הלבשה פלסטית נגד-החלקה; טווח הכיוונון – 50 מ"מ. 

מיקום מדחס ע"פ תכנית. מדחס הקירור מובנה במקרר; המדחס מותאם לעבודה רצופה בטמפרטורת 

.)HCFC free( "מותאם לעבודה עם גז קירור "ידידותי לסביבה ;+C°45 סביבה של

22565801.81.81--------

מים וביובחשמל
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חדר 

אוכל 

הגשה

G.201פח אשפה
עגלה לפח אשפה לעומסים כבדים עשוייה בשלמות מפב"ם, וכוללת 4 גלגלי סיליקון 4" מסוג גלגלים 

משוגעים, העגלה מתאימה לעומס קבוע של 100 ק"ג.
505074--------------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.242יח' מקוררת דרופ אין

יחידת קרור דרופ אין, ע"פ מידות, עשויה בשלמות מפלבם 304, יחידת קרור מסוג יחידה מרוחקת 

מותקנת בלפק או מוצמדת ליחידה עצמה, מיועד לשימור מזון קר בטמפ' של 4 מע"צ באמצעות אור 

מאולץ, מותאם לאחסנת תבניות מסוג GN עד עומק 12 ס"מ. כולל מגן עיטוש עילי עשוי זכוכית מחוסמת 

וכולל תאורה קרה המחמיאה למזון.

14662145211--------

חדר 

אוכל 

הגשה

G.222יח' מחוממת דרופ אין

מתקן להגשת מזון על דלפק מסוג חימום יבש וע"פ מידות בתכנית. מתאים לשימור טמפ' המזון בסביבה 

של 70 מע"צ. עשוי בשלמות פלב"ם 304, מתאים להגשה בכלי GN עד עומק 20. כל מערכות החשמל 

מבודדות IPX5. היחידה תצויד בפנל הפעלה מרוחק שיכלול מד טמפ' דיגיטלי וטרמוסטט לשליטה 

בטמפ' שבין 80 - 120 מע"צ. מצוייד במגן עיטוש מזכוכית מחוסמת שעל גשר המגן קיימת תאורה חמה 

וגופי חימום מקרינים לשיפור שמירת טטמפ' המזון.

14663145213.53--------

הדחת 

כלים
G.331פח אשפה

עגלה לפח אשפה לעומסים כבדים עשוייה בשלמות מפב"ם, וכוללת 4 גלגלי סיליקון 4" מסוג גלגלים 

משוגעים, העגלה מתאימה לעומס קבוע של 100 ק"ג.
663026--------------

מים וביוב
אזור

פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

חשמלמידות
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M141מלא"ב
מקרר 2 דלתות עם 

סלטייה

מקרר שתי דלתות עשוי בשלמות מפלבם 304, מערכת קירור בשיטת "אויר מסוחרר" –  עם מדחס קירור 

ומפזר קור מובנים במקרר; 2 פתחים להכנסת מדפי רשת או תבניות, סגורים בדלת כ"א; כל פתח עם 

מתקן מסלולים להכנסת 6 תבניות; הדלתות עם צירים פינתיים נסתרים וידית שקועה, עם אטם פלסטי 

ומגנט לאטימה מלאה; לוח פיקוד עם פיקוד תרמוסטטי וצג טמפ' דיגיטלי. דופן כפולה ומבודדת, עם 

רצפה משופעת למוצא ניקוז "2, גימור פנימי וחיצוני  "ליטוש מבריק". המקרר כולל משטח עבודה 

הסלטייה יכולה להיות נפרדת מהמקרר ובלבד שתעמוד בכלל הדרישות המובאות לעיל  וסלטייה עילית, 

ותתאם את מידות המקרר עצמו, המתקן יעמוד על 4 גלגלי סיליקון 4" שלחזיתיים יהיה מעצור. מיקום 

מדחס ע"פ תכנית. מדחס הקירור מובנה במקרר ותאם לעבודה בטמפ סביבה של C°45+, וגז קירור  

.)HCFC free( "ידידותי לסביבה"

1207080111--------

M161מלא"ב
סלטייה קרה על דלפק 

GN 1/4
--------10030300.750.751חלק מפריט M14 לעיל, יכול להיות פריט נפרד ובכל מקרה מחירו יכלל בפריט לעיל.

אזור
פריט 

מס'
תמונה להמחשהמפרטשם פריטכמות

מים וביובחשמלמידות
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 דלפקים 3פרק 

 

 ל צורתם, הופעתם בתכנית ופרטי הציוד השתולים בהם.ללהלן מובאים הדלפקים השונים בפרויקט כו .1

 

 :G.27 דלפק .1.1

 מסעדה בשרית. – מיקום .1.1.1

 איסוף עצמי של שתייה, לחם וקינוחים. – יעוד .1.1.2

 .G.29+G.30 – פריטים שתולים .1.1.3

 

 :G.21דלפק  .1.2

 מסעדה בשרית. – מיקום .1.2.1

 הגשת מנות עיקריות ואיסוף עצמי של תוספות  – יעוד .1.2.2

 חמות, סלטים ומרק.

 .2XG.24 + 2XG.22 + 2XG.23 – פריטים שתולים .1.2.3

 

 :G.19דלפק  .1.3

 ת.מסעדה בשרי – מיקום .1.3.1

 דלפק שרות אחורי לאזור הגשת מנות  – יעוד .1.3.2

 עיקריות ותוספות.

 אין. – פריטים שתולים .1.3.3

 

 : M.7ק דלפ .1.4

 .מלא"ב במבואה למסעדה הבשרית – מיקום .1.4.1

 קדמי מרכזי לביצוע מכירה והגשתדלפק  – יעוד .1.4.2

 מזון.

 .M.13 +M.4קופה )ללא מספר(,  – פריטים שתולים .1.4.3

 

 : M.9דלפק  .1.5

 .למסעדה הבשריתמלא"ב במבואה  – מיקום .1.5.1

 דלפק אחורי לביצוע גמר הרכבות מזון,  – יעוד .1.5.2

 חימומים וטוסטים.

 .M.12+M.11+M.15+M.10 – פריטים שתולים .1.5.3
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 תחזוקת הציוד 4פרק 

 

 :ספר מתקן וחומר טכני .1

המפעיל האחראי על תחזוקת הציוד, יקבל מאת ספקי הציוד את כלל החומר הטכני הרלוונטי לפרטי  .1.1

 ותו.הציוד שבאחרי

 

 החומר הטכני יכלול: .1.2

הספק יגיש את כל החומר לרבות תכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות הפעלת ואחזקה, בשני  .1.2.1

 פורמטים כדלקמן:

של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה  םואוריגינליפורמט מודפס  .1.2.1.1

 קשה, כמפורט להלן.

רסיה אחידה שתבחר ורטוט בופורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת ש .1.2.1.2

והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג  CDע"י המזמין. צרובים על 

CD. 

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות, יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכה  .1.3

 :הקלסרים יערכו באופן הבאפלסטית קשה. 

 נושא הנכלל בקלסר.על גב כל קלסר יודפס באותיות גדולות ה .1.3.1

על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכות.  הדף יהיו בגוון אדום  .1.3.2

 בהיר.

אחד הקלסרים בכל מקצוע יהווה מסטר ובו תיכלל רשימה של כל הקלסרים ותוכן העניינים  .1.3.3

 בהם.

 בתחילת כל קלסר ימצא דף ובו תוכן הקלסר. .1.3.4

תכנית,  - ילון שקופות. בכל שקית פריט אחדתוך שקיות ניכל החומר שיתויק בקלסר יוכנס ל .1.3.5

 קטלוג, הוראות הפעלה, הוראת אחזקה. רשימה חלפים וכדומה. 

על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות  .1.3.6

 יתאמו את תוכן העניינים.

 קריעת השקיות. כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת .1.3.7

 
 :פרוט התכולה בספר המתקן .2

דף מקדים הכולל הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו ציוד. הנחיות הבטיחות יכללו אזהרת  .2.1

 והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים, הגדרות בעלי המקצוע המורשים לפעול בציוד וכדומה.

 תכניות ביצוע והרכבה. .2.2

אור מפורט של מערכות הפיקוד ואופן כיולן. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד ית .2.3

 בציוד ובמערכות המתאימות.

מכלול קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן של אותו ציוד הכוללים  .2.4

לולים השונים, הוראות התקנה, הוראות הפעלת ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ המכ

 תכניות הרכבה כולל איורים, רשימות חלפים וחומרים.

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים,  .2.5

 זמני אספקה ותנאי אספקה.
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 הנחיות הפעלה מפורטות  .2.6

יות, תלת חודשיות, הוראות אחזקה מפורטות לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, דו חודש .2.6.1

חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. ההוראות תכלולנה הנחיות למדידות הנדרשות לקיום 

 הוראה, לרבות ציון בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. 

 הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מתורגמות לעברית.  .2.6.2

"החומר הטכני"( לאישור המזמין  –)להלן הספק יגיש את תיקי המתקן ותוכניות הביצוע  .2.6.3

כשהם מעודכנים ומתאימים למצב הקיים בפועל. המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה 

ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו 

על בסיס ההערות של החומר הטכני למצב בפועל. הספק יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, 

העקרוניות של המתכנן והמזמין, ויתקן כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר היזם את 

 החומר למתכננים לבדיקה חוזרת.
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 הוראות אחזקה לציוד ומערכות במטבח ובחדרי אוכל - 2טבלה מס'  .3
 

 וראה ועפ"י המקרא פעולות האחזקה הרשומות בהוראות שלהלן יבוצעו בתדירות כמפורט בה מקרא:
 שנתי. -חצי שנתי, נ  -תלת חודשי, מ  -דו חודשי,  ת  -חודשי,  ד  -שבועי,  ח -יומי,  ש  -שלהלן:  י 

 
 

 מס' תדירות פעולות

 כללי

בדוק את כל הברזים וסוללות הברזים לנזילות וטפטוף מכל החיבורים לרבות אביזרים 

 מסתובבים

 .1 ש

 .2 ש נורות גמישים ומזלפיםבדוק חיבורי מים לציוד, צי

 .3 ש בדוק את כל הארונות והמדפים, מתלים, צירים וידיות

 .4 ש בדוק את משטחי העבודה מנירוסטה ומעץ

 .5 ש בדוק את כל הסיפונים, וודא ירידה שוטפת של המים

 .6 ש בדוק שלמות אסלות וכיורי חרסינה, וודא חיזוקים לרצפה וקירות

 .7 ש , החלף נורות כנדרשבדוק את כל המנורות

 .8 ש בדוק רשתות ומכסים של שקתות ונקודות ניקוז ובקורת ברצפה

 .9 ש וודא שאין נזילות מצנרת מים וחיבורים

 .10 ש בדוק שלמות ואי שקיעת מרצפות

 .11 ש בדוק שלמות אריחי חיפויי קירות מקרמיקה

 .12 ש בדוק שאין סימני רטיבות ונפיחויות בקירות

 זנייםמא

 1 ש בדוק את שלמות המאזניים, וודא כי אין לכלוך בחלקים הנעים

 1 ח בדוק את כיול המאזניים ע"י משקולת בדוקה וכייל לפי הצורך

 טוסטר –מחמם לחם 

 1 ש בדוק שלמות המתקן

 2 ש בדוק את קלות תנועת מוביל הלחם

 3 ש בדוק את פעולת מפסקי הביטחון

 4 ש סקים החשמלייםבדוק את החיבורים והמפ

 סטימר חשמלי

 1 ש בדוק את שלמות הסטימר

 2 ל בדוק את שלמות האטמים בדלתות 

 3 ש בדוק את אטימות הדלתות וסגירתן בקלות 

 4 ש בדוק פעולת מחולל הקיטור

 5 ש בדוק את פעולת שסתומי הפתיחה וסגירה

 6 ש בדוק את פעולת שסתום הביטחון 

 7 ש ן גרירת המגשים בדוק את פעולת מנגנו

 8 ש בדוק את פעולת משחררי האוויר

 9 ש בדוק את אטימות השסתומים 
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 מס' תדירות פעולות

 10 ש בדוק את פעולת צמצם הלחץ

 11 מ פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס. בדוק רציפות הארקה

 מחבת טיגון

 1 ש בדוק את שלמות המחבת

 2 ש ק את מנגנון הצידודבדו

 3 ש בדוק את פעולת המפסק החשמלי

 4 ש בדוק את פעולת מנורת הביקורת

 5 ש בדוק פעולת גופי החימום

 5 ש שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת

בדוק מבנה המחבת ומנגנון הצידוד, פרק מכסים ובדוק מחיזוקים ומתלים, תקן ליקויי 

 פות הארקהחלודה, בדוק רצי

 6 מ

 מכונות קיצוץ ירקות

 1 ש בדוק את שלמות המכונה

 2 ש שמן את החלקים הנעים

 3 ש שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המכונה

 4 ש בדוק את החיבור והמפסק החשמלי

 5 ש המכונה, פעל בהתאם להוראות היצרן ןניקיובדוק 

 6 ש בית הגליליםבדוק את פעולת המפסק האוטומטי ע"י הסרת 

 7 ש בדוק את פעולת המפסק האוטומטי ע"י הסרת בית המנוע

 8 מ פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס. בדוק רציפות הארקה

 מכונת טחינת בשר

 1 ש בדוק את שלמות המכונה

 2 ש בדוק לתנועה חופשית את כל החלקים הנעים 

 3 ש שמן בנקודות השימון

 4 ש שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המכונה

 5 ש בדוק את תקינות המפסק והחיבור החשמליים

 6 מ פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס. בדוק רציפות הארקה

 משטח מקורר להגשת מזון

 1 ש בדוק את שלמות המתקן

 2 ש בדוק ניקיון משטחים ויציאות ניקוז

 3 ש וודא כי המשטחים מגיעים לטמפרטורה הנדרשת

 4 מ בדוק מערכת הקירור, וודא ניקיון של צלעות המעבה

פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס, מערכת צנרת גז הקירור 

 והבידוד. בדוק רציפות הארקה

 5 מ

 
 

 

 

 



 

 

45 

45 

 
 מס' תדירות פעולות

 אמבט חימום להגשת מזון

 1 ש בדוק שלמות המתקן

 2 ש בדוק את השסתומים לנזילות ומערכת הניקוז

 3 ש בדוק את גוף המתקן לנזילות

 4 ש ודא את תקינות ושלמות המפסק וחיבור חשמלי

 5 ח בדוק תקינות גופי החימום החשמליים

, פעולת מגן חוסר מים, רציפות הארקה תרמוסטטבדוק בוררים חשמליים, פעולת 

 ורים לגופי החימום והחיב

 6 מ

 7 מ פרק מכסים ובדוק מכלול המערכות, גוף המכונה וחיזוק לבסיס

 מיחם חשמלי

 1 ש בדוק את שלמות המיכל

 2 ש התרמוסטטבדוק את פעולת 

 3 ש בדוק לנזילות את הברזים והמיכל

 4 ש בדוק את שלמות המפסק והחיבור החשמלי

 5 מ ם, הבידוד והחיזוקים. בדוק רציפות הארקהפרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימו

 חימום חשמלי –סיר מתהפך 

 1 ש בדוק שלמות גוף הסיר

 2 ש ודא פעולה חלקה של מנגנון ההיפוך

 3 ש בסיר עם מחולל קיטור, בדוק נזילות קיטור בזמן עבודה 

 4 ש בסיר עם מחולל קיטור, שחרר שסתום ביטחון ביד

 5 ש שחרר שסתום ביטחון ביד

 6 ש בדוק דליפות קיטור במחברים

 7 ש בדוק את התמסורת החלזונית )ע"י הנעת הסיר קדימה ואחורה(, גרז כנדרש

 8 מ פרק מכסים ובדוק מכלול גופי החימום, הבידוד והחיזוקים. בדוק רציפות הארקה

 מנדף קולט אדים

 1 ש פרק ונקה את מסנני המדף )בתאום עם אחראי מטבח(

 2 ש ינות מערכת התאורהבדוק תק

 3 ח נקה מסילת איסוף השומנים בהיקף המנדף

 4 ח בדוק שלמות חיזוקי הפחים 

 5 ח בדוק תקינות מפסק המפוח, נקה המגעים

 מקרר מסחרי

 0 י בדוק ורשום טמפרטורה פנימית של המקרר

 1 ח בדוק שלמות גוף המקרר ואי הזעה של הגוף והדלתות

 2 ח לה שקטהבדוק את המקרר לפעו

 3 ח בדוק את הרצועות למתיחות ושלמות

 4 ח בדוק את אטמי הדלתות לשלמות ואטימה נאותה
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 מס' תדירות פעולות

 5 ח שמן הסגרים וצירי הדלת

 6 ח בדוק את תקינות וחיזוק גופי התאורה הפנימית

 7 ח שאל את האחראי על בעיות בפעולת המקרר

 8 ת ינור הניקוזנקה את צינור ההפשרה ואת צ

 9 ת נקה צלעות המעבה מלכלוך ושומנים

 10 נ נקה וצבע לפי הצורך

 מקרר מסחרי מקפיא

 0 י רשום טמפרטורות במקפיא

 1 ת בדוק סגירה ואטימה תקינים של הדלתות לרבות חימום משקופי הדלתות

 2 ת בדוק שלמות הידיות והצירים, הדק ברגים 

 3 ת םבדוק שלמות ותקינות המדפי

 4 ת ודא ניקוז תקין של מי ההפשרה מתוך המקרר

 5 ת בדוק שלמות כבל חשמל והתקע החשמלי

 6 ת בדוק תקינות הארקה 

 7 ת לפעולה תקינה התרמוסטטבדוק את 

 8 ת בדוק את מד הטמפרטורה לכיול נכון

 9 ת בדוק פעולה תקינה של הרשם ומערכת האזעקה

 10 ת ודא שרגלי המקרר במצב תקין

 11 ת נקה צלעות המעבה מלכלוך ושומנים

 חדר קירור רגיל )הקפאה(

 1 י רשום טמפרטורת החדר

 2 ש בדיקה חזותית של החדר ומצב הבידוד הפנימי

 3 ש בדוק שלמות אטמי הדלתות וסגירה הרמטית של הדלת

 4 ש וודא פעולת כל מפוחי מפזר הקור

 5 ש בדוק פעולת ההתראות אדם בחדר ואזעקה

 6 ש בדוק פעולת גוף חימום של הדלת )בחדר הקפאה(

 7 מ מנועי מפזרים: גירוז מיסבים כנדרש

 8 מ מערכת הקירור: בדוק פעולת המערכת בשלמותה

 9 מ דלת : שמן צירי הדלת ושמן המנעול

 10 מ מגש המפזר : ניקוי יסודי ובדיקת יציאת מי הניקוז

 11 נ , נקה פתחי אוורורמנוע מפזרים : הידוק חיבורי המנוע

 12 נ בדוק מצב צלעות מפזר האוויר, נקה וסרק הצלעות לפי הצורך 

 13 נ מתנע וממסרים : נקה ובדוק את המגעים, בדוק וויסות יתרת זרם

 14 נ בדוק מצב מדפי אחסון, נקה וצבע כנדרש

 15 מ )בחדר הקפאה(: בדוק פעולת מנגנון ההפשרה ויציאה חופשית של מי הניקוז

 16 מ בדוק מצב הרצפה וודא שאין גידול פטריות על הרצפה והקירות
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 מס' תדירות פעולות

 שטיפת קווי ביוב ומסננים במסעדת 

 1 י יש לרוקן את המסננים אשר נמצאים במחסומי רצפה בכל 

 המטבח, דלפק חלוקה ודלפק שירות בכל גמר ארוחה. דהיינו : 

 פעולה של קילוף ירקות למיניהם בכל יום –ר ירקות בוקר, צהרים וערב. למעט חד

  

 2 ש אחת לשבוע תעשה שטיפה רגילה לצנרת ע"י צינור הידרנט 

   בכל הקווים כולל מחסומי רצפה

 3 מ המובילים  6יש לשטוף את השומנים באופן יסודי בכל קווי "

   לקו ראשי עם מכונת שטיפה/קיטור בלחץ, 

 ומקררים מסחריים רוקירמפרט אחזקה לחדרי 

 1 ש בדוק פעולות מפזרי קור

 2 ש בדוק רעשים ורעידות

 3 ש יש לנקות את מגש הניקוז וצינור הניקוז

 4 ש בדוק את תקינות פעמון הפעלת ופתיחת הדלת מבפנים

 5 ח בדוק את פעולת עבודת המדחס )רעשים, דליפות, גז, שמן וכו'(

 6 ח שמןבדוק את פעולת עבודות מחמם אגן ה

 7 ח בדוק את פעולת הפשרת הקרח במפזרי הקור

 8 ח בדוק את חימום הדלת

 9 ח בדוק את מגש הניקוז וצינור הניקוז

 10 מ בדוק ורשום עומס מנועים של מפזרי הקור והמעבים

 11 מ בדוק ורשום עומס של המדחסים

 12 מ בדוק את תקינות הגנות ליתרת זרם

 13 מ המנוע בדוק את חיזוק כנף לציר

 14 מ בדוק נזילות גז כללית של המערכת

 15 מ בדוק פעולת גופי החימום של הדלתות 

 16 מ בדוק לוח החשמל וחזק את כל הברגים, חיבורים

 17 מ נקה את הלוח ע"י אויר דחוס

 18 מ בדוק פעולת מגן לחץ גבוה/נמוך ושמן

 19 מ התרמוסטטבדוק פעולת 

 20 מ ירים, ידיות ומנעוליםבדוק תקינות דלתות, צ

 כיריים חשמליות

 1 ח בדוק את שלמות המתקן

 2 ח הפעל הכיריים ובדוק תקינותן

 3 ח בדוק והדק חבורים חשמליים

 4 ח נקה מלכלוך ואבק

 מחבת מתהפך

 1 ש בדוק את שלמות המחבת
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 מס' תדירות פעולות

 2 ש ודא פעולה חלקה של מנגנון ההיפוך

 3 ש פעולת המפסק החשמליבדוק את 

 4 ש בדוק את פעולת מנורת הביקורת

 5 ש בדוק פעולת גופי החימום

 5 ש שאל את העובד על בעיות מיוחדות בהפעלת המחבת

בדוק מבנה המחבת והמנגנון , פרק מכסים ובדוק מחיזוקים ומתלים, תקן ליקויי חלודה, 

 בדוק רציפות הארקה

 6 מ

 7 ש ית )ע"י הנעת המחבת קדימה ואחורה(, גרז כנדרשבדוק את התמסורת החלזונ

 מכונת הדחה 

 1 י נקה ביסודיות כל תאי המכונה, הוצא מסנני תאים ושטוף

   וודא פעולות חום בתחנות הר"מ :

  י מעלות צלזיוס 40-50הדחה ראשונה ושניה 

  י מעלות צלזיוס 50-60הדחה שניה ושלישית 

  י מעלות צלזיוס 70-80שטיפה 

  י מעלות צלזיוס 85-90שטיפה סופית 

  י וודא מינון נכון של סבון 

  י וודא סיבוב תקין וחלק של מסוע הכלים

  י וודא רכות המים המסופקים למכונה

 2 ש נקה ביסודיות את תחתית תאי ההדחה

אתר ותקן מיד נזילות של מים, פרק את כל מכסי המים ונקה ביסודיות,  –מערכת המים 

 בדוק תקינות וחוסר נזילות של תושבות מרססי המים

 3 ש

ווסת החלקות המצמד ובדוק מתיחות  –מצמד בטחון  –מתקן הנעה  –שרשרת מובילה 

 השרשרת

 4 ש

 5 ש בדוק נזילות מים מגוף המכונה. עקוב אחרי מחברים

 6 ש רשום כמות מים נצרכת ע"י המכונה

 7 ש רשום זרם עבודה של המכונה

 8 ש וודא כי כל גופי החימום פועלים –מים  מחממי

 9 ש וודא פעולה תקינה של מערכת יניקת האדים

 10 ת החלף או פרק ונקה בכל חלקי המערכת –מסנני מים 

 11 ע וודא פעולה תקינה  –שסתומים אל חוזרים 

 12 ע פרק ונקה/החלף לפי הצורך –וודא פעולה תקינה  –ברזי מים 

פרק מרססי מים ושטוף בחומצה מרוסנת. נקה ביסודיות תושבות  – מרססי מים לשטיפה

 מרססי המים

 13 מ

 14 נ בדוק נזילות ותקן פגיעות בבידוד הצנרת –צנרת מים 

 15 נ וודא כי הפיקוד פועל לרבות כל רכיביו ובטחונות –לוח פיקוד 

 16 נ בדוק מפסקים, כבלים וחיזוקים, חזק מהדקים –חשמל 
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 מס' דירותת פעולות

 17 נ בדוק במגר בדוד הכבלים והמנועים

 18 מ בדוק מבנה המכונה ובסיסים, פרק מכסים ובדוק חיזוקים ומתלים, תקן ליקויי חלודה

 19 מ בדוק פעולת המשאבות. רשום לחץ סניקה של כל משאבה וזרם חשמל בפעולה

 20 נ בדוק רציפות הארקה

 מקפיא 

 0 י רשום טמפרטורות במקפיא

 1 ת בדוק סגירה ואטימה תקינים של הדלתות לרבות חימום משקופי הדלתות

 2 ת בדוק שלמות הידיות והצירים, הדק ברגים 

 3 ת בדוק שלמות ותקינות המדפים

 4 ת ודא ניקוז תקין של מי ההפשרה מתוך המקרר

 5 ת בדוק שלמות כבל חשמל והתקע החשמלי

 6 ת בדוק תקינות הארקה 

 7 ת לפעולה תקינה התרמוסטטבדוק את 

 8 ת בדוק את מד הטמפרטורה לכיול נכון

 9 ת בדוק פעולה תקינה של הרשם ומערכת האזעקה

 10 ת ודא שרגלי המקפיא  במצב תקין

 11 ת נקה צלעות המעבה מלכלוך ושומנים
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  'יד נספח 
  
  ביטוחאחריות ו
  

 אחריות בנזיקין לגוף ולרכוש

ישיים כלשהם לכל נזק, כלפי הרשות ו/או כלפי צדדים של עפ"י דין יהיה אחראי מפעילה1.1.1
 רכוש או גוף, ו/או לכל אובדן שייגרם לעצמו ולרכושו ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

, ו/או לרכושם של איזה תאגידכלשהו לרבות קהל הקונים, הנוסעים והמבקרים, אדם או 
רותים ו/או מפעילותו ו/או ממכירת יאו מתן הש ההקמה מהנ"ל, כתוצאה מביצוע עבודות

ו/או עובדיו ו/או מפעיל ו/או שיווקם ו/או מניהול עסקיו או בקשר אליהם על ידי ה צריםהמו
או על  ,מי מטעמו ו/או כל מי שנתון למרותו, לרבות על ידי קבלני ו/או ספקי משנה ועובדיהם

ידי כל מי שנתון למרותם או הפועל מטעמם ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של איזה 
 .ן נזק שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרשות, למעט בגימהנ"ל

המפעיל באחריות מלאה ובלעדית לשלמות העבודות  אמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייש  1.2  
שבוצעו על ידו (לרבות עבודות ההקמה וכל עבודות התאמה ו/או שיפוצים במקומות 

גיעה לרכוש הרשות או השירות) ובקשר איתן, ובכל מקרה של אובדן, נזק קלקול או פ
לעבודות, לציוד וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, יהא המפעיל חייב לתקן את הנזק על חשבונו 
בהקדם האפשרי באופן שלאחר תיקון הנזק יהא הרכוש במצב תקין ומתאים בכל פרטיו 

  להלן). 2לדרישות החוזה (כל זאת מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי כמפורט בסעיף 

 לבדו יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או המפעיללעיל,  מכלליות האמור מבלי לגרוע  1.3  
המבוססת על הפרת זכויות  המפעילכלשהו כנגד הרשות ו/או  שלישיתביעה שתוגש על ידי צד 

יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות 
  זה.  חוזהפי -רותים עליהשאו רוחניות בכל הקשור במתן 

תביעה  כתוצאה מכל היפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם ל המפעיל  1.4  
כאמור ככל  כנגד תביעה כאמור ו/או בגין אישום פלילי, בגין מעשה או מחדל ונןוהצורך להתג

ו/או  המפעילשתביעה או אישום כאמור נובעים מאי מילוי או הפרת התחייבויות של 
בסעיף כמפורט המפעיל שבאחריות  עאירוו/או בגין  החוזה,פי -ו/או על פי דין-מאחריותו על

, ובכל מקרה שהרשות תאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, זה לעיל 1
אשונה, וכל זאת בתוספת רלשלם כל סכום כזה לרשות עצמה, עם דרישה המפעיל מתחייב 

בהן בקשר לכל תביעה כזו, אזרחית או  ה, לרבות כל ההוצאות שהרשות עמדגוריםפיריבית 
  פלילית ובשל הצורך להתגונן מפני תביעה כזאת.

המפעיל יהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המוסמכים ברשות לפני התחלת עבודות   1.5  
תים) בקשר ההקמה (או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיערוך במהלך תקופת מתן השירו

לקיום מערכות, התקנות, צנרת חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכל מתקן אחר שאינם נראים 
לעין. המפעיל אחראי לכך שכל נזק שייגרם לרכוש קיים בשטח מקומות השירות, בין אם 
הנזק הוא תוצאה תאונתית ובין אם הנזק נובע מפעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות 

מיידי על חשבונו של המפעיל באופן יעיל ולשביעות רצונה של הרשות  המפעיל, יתוקן באופן
ו/או כל אדם או רשות מוסמכים. לא תיקן המפעיל את הנזק בתוך זמן סביר, תהיה הרשות 
רשאית לתקן את הנזק על חשבונו של המפעיל, והמפעיל ישלם לרשות כל הוצאה שתוציא 

לקזז הוצאה שתוציא כאמור מכל סכום הרשות למטרה זאת. כמו כן תהיה הרשות רשאית 
  אשר עליה לשלם למפעיל בקשר עם חוזה זה.

  זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 1הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף   1.6  
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  ביטוח

  ביטוחי המפעיל:   2.1.  .2

ולפני יום הכניסה  פי כל דין,- זה ו/או על חוזהפי - מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על 2.1.1  
וככל שהמפעיל יבצע עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או הקמה  למקומות השירות,
מתחייב המפעיל לערוך ולקיים ביטוח עבודות קבלניות בשם המפעיל, במקומות השירות, 

זה  חוזהקבלנים וקבלני משנה והרשות, וזאת כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף ל
 ").המפעיללהלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות ( 1יד'ומסומן כנספח 

את מיום תחילת ביצוע עבודות המפעיל המפעיל מתחייב להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.2  
כי  , כשהוא חתום על ידי מבטחיו. המפעיל מצהירהמפעילאישור עריכת ביטוח עבודות 

ומקדמי  ה תנאי מתלהכאמור הנ המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות  ידוע לו שהמצאת
ביצוע עבודות את , והרשות תהיה זכאית למנוע מן המפעיל המפעיללביצוע עבודות 

  .יום הכניסה כאמורהאישור כאמור לא הומצא לפני המפעיל אם 

עם סיום תקופת עבודות פי כל דין, -זה ו/או על חוזהפי -מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על  2.1.3  
קופת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, המפעיל, ולפני תחילת ת

 תקופת מתן השירותיםלערוך ולקיים למשך  המפעיל מתחייבהמוקדם מבין המועדים, 
את הביטוחים המפורטים באישור עריכת וכן למשך כל תקופה בה המפעיל חב על פי דין 

") מפעילכת ביטוחי ה(להלן: "אישור ערי 2י"דזה ומסומן כנספח חוזה הביטוח המצורף ל
  "). מפעילאצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין (להלן: "ביטוחי 

ללא צורך בכל דרישה מצד הרשות, מתחייב המפעיל להמציא לידי הרשות לא יאוחר   2.1.4  
מיום תחילת מתן השירותים ו/או הכנסת נכסים למקומות השירות, המוקדם מבין שני 

 .עריכת ביטוחי המפעיל כאמור, כשהוא חתום על ידי המבטחאת אישור המועדים, 
ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי המפעיל הנה תנאי מתלה  המפעיל מצהיר כי

להכנסת נכסים כלשהם למקומות השירות (לרבות מלאי) ו/או לתחילת מתן ומקדמי 
מורים הכנסת הנכסים הא, והרשות תהייה זכאית למנוע מן המפעיל את השירותים

במקרה שהאישור לא הומצא לפני  למקומות השירות ו/או את תחילת מתן השירותים
  צוין לעיל.שהמועד 

אבדן הכנסות, כמפורט רכוש וכן ביטוח כי המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח בזה מוסכם   2.1.5  
בפסקה ), ואולם האמור 2י"דנספח עריכת ביטוחי המפעיל ( ) לאישור4( -) ו1פים (בסעי
אבדן הכנסות כאמור לעיל כאילו נערך הביטוח נזק לרכוש ולהלן יחול לגבי כל  2.1.8
  .םבגינ

 מחויב הוא אם לדעת המפעיל יש צורך בהגדלת גבול האחריות בביטוחי החבויות אותם  2.1.6  
, מתחייב המפעיל לערוך ביטוחים לערוך ו/או בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים כאמור

לביטוחי  בכל ביטוח נוסף או משלים להגדיל את גבול האחריות בהם. נוספים אלה ו/או
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי הרשות, לעניין ביטוחי  ,המפעיל כאמור

רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את הרשות, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף 
  לסעיף אחריות צולבת.

- ) ו1פי סעיפים (- עדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים עלהמפעיל מתחייב ל  2.1.7  
) מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא 2ד"י) לאישור עריכת ביטוחי המפעיל (נספח 4(

  פיהן.-שוויו של הרכוש המבוטח על

עובדיה  המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  2.1.8  
בחצרי ו/או קבלנים אחרים  בעלי הרשאה ו/או משתמשים, וכן כלפי ו מנהליהו/א

בכל הסכם אחר בחוזי השימוש בנכס שלהם או שלהם או בחוזי ההרשאה , אשר הרשות
בגין נזק לרכושו ו/או נכלל פטור מקביל כלפי המפעיל,  בחצרי הרשותמקנה להם זכויות 

שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי בגין נזק רכוש באחריותו ו/או בשימושו וכן 
פי הביטוחים הנערכים - לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה) על

וכאמור  ובאישור עריכת ביטוחי המפעיל המפעילבהתאם לאישור עריכת ביטוח עבודות 
בזאת את  והמפעיל פוטרבין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אם לאו, , לעיל 2.1.6בסעיף 

המפורטים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 
  לטובת אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.
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- ו 2.1.2בפסקאות למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועד, כאמור   2.1.9  
ות, ומבלי לפגוע בכלליות זה, לרב חוזהפי -עיל, לא תפגע בהתחייבות המפעיל עלל 2.1.4

האמור, כל חובת תשלום שחלה על המפעיל. המפעיל מתחייב לקיים את כל 
ו/או קבלת  המפעיל גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודותהחוזה פי -התחייבויותיו על

תחילת מתן ו/או  למקומות השירות ו/או הכנסת נכסים במקומות השירותהחזקה 
  במועד. הביטוח , בשל אי הצגת אישוריהשירותים

להפקיד  המפעיל, מתחייב המפעיללפני מועד תום תקופת ביטוחי  יומייםלא יאוחר מ  2.1.10  
בגין הארכת  ,לעיל 2.1.3בפסקה כאמור  י המפעילבידי הרשות אישור עריכת ביטוח

מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  המפעילתוקפם לשנה נוספת. 
  זה בתוקף.חוזה די שנת ביטוח וכל עוד במועדים הנקובים, מ

 המפעיל להמציא כמפורט לעיל מחויבהרשות רשאית לבדוק את אישורי הביטוח אותם   2.1.11  
, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת 2.1.1-2.1.4בפסקאות 

ביחס  להתאימם להתחייבויות המפעיל. המפעיל מצהיר כי זכות הביקורת של הרשות
לאישורי הביטוח וזכותה להורות על תיקון ביטוחי המפעיל כמפורט לעיל, אינה מטילה 
על הרשות או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח 
כאמור, טיבם, היקפם ותקפם של ביטוחי המפעיל, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע 

  זה. חוזהפי -יל עלמכל חבות שהיא המוטלת על המפע

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  המפעיל  2.1.12  
יחודשו מעת לעת לפי  המפעילהביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי 

מתן השירותים ותקופת ההארכה, אם וככל ויהיו בתוקף במשך כל תקופת  ,הצורך
  שתהיה.

בתשלום דמי ביטוח נוספים מעבר למקובל, עקב  תחויבהרשות אם המפעיל מתחייב כי   2.1.14  
פי הביטוחים הנערכים על -לרבות עקב ריבוי תביעות המוגשות עלפעילותו של המפעיל, 

, את התוספת רשותישלם המפעיל לידי הרשות הנובעים ממעשה או מחדל של המפעיל, 
  הראשונה. ההאמורה, מיד עם דרישת

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה בכלל, ומהתחייבויותיו של המפעיל לקיים פוליסה לביטוח   2.22.2.1 
צרף את המפעיל, על חשבונו, לביטוח לחבות כלפי צדדים שלישיים בפרט, תפעל הרשות 

חבות המפעיל לכיסוי קבלנים וזכיינים הפועלים בשטחה, צד ג' אותו עורכת הרשות עבור 
רשות כלפי צד ג' החוקית של ה העל פי הסכם זה, ואת אחריותהמפעיל בקשר עם פעילות 

אותה , כביטוח עודף החל מעבר לפוליסה צד שלישי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
בגין נזק תאונתי העלול להיגרם לגופו ו/או , וזאת כאמור לעיל לקייםמחויב המפעיל 

אחריות צד מן הצדדים כלפי כל אדם לרכושו של כל אדם או תאגיד. ביטוח זה לא יכסה 
  עובד או מעביד.שבינו לבין אותו צד קיימים יחסי 

$ (מאה מיליון דולר ארה"ב) 100,000,000-גבול האחריות בפוליסה של הרשות לא יפחת מ  2.2.2  
לאירוע. אם הרשות הצליחה לצרף את המפעיל לביטוח צד שלישי שלה כאמור לעיל, 

  ור על צירופו כאמור לפי כתובתו האמורה ברישא לחוזה זה.תשלח הרשות למפעיל איש

- מובהר בזאת כי ההשתתפות העצמית שתחול על המפעיל ותשולם על ידו לא תפחת מ  2.2.3  
פי קביעת -$ (חמשת אלפים דולר ארה"ב). המפעיל ישא בהשתתפות העצמית על5,000

זה זה ו/או לפי הוראות הרשות, במקרה בו מוטלת על המפעיל אחריות לנזק כאמור בחו
  כל דין.

מסכים כי הרשות תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום אשר יגיע  מפעילה
  .מפעילמאת הרשות ל
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תמורת ביטוח זה ישלם המפעיל, באמצעות הרשות, השתתפות שנתית בעלות בשיעור   2.2.4  
 .לפי חוזה זה מסך התשלומים השנתיים שהרשות חבה בתשלומם לספקפרומיל  6.25

ימים מיום שנשלחה דרישת התשלום על ידי הרשות. המפעיל  14התשלום יהיה בתוך 
מסכים בזאת שהרשות תהא רשאית לנכות את הסכום האמור מכל תשלום שיגיע 

  מהרשות למפעיל.

מוסכם בזאת במפורש כי ביטוח זה שתערוך הרשות, הוא שיורי ומהווה כיסוי עודף החל   2.2.5  
כל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שהמפעיל ערך או התחייב לערוך, וביטוח זה מעבר ל

  לא יחשב כביטוח משותף לכל ביטוח שנערך על ידי המפעיל כאמור.

המפעיל מוותר בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הרשות ו/או הבאים מטעמה בכל   2.2.6  
תחולתו ומגבלותיו, והוא יהיה  הקשור להיקף הביטוח שיערך על ידי הרשות כאמור,

  רשאי לערוך, על חשבונו, כל ביטוח אחר או משלים, כפי שימצא לנכון.

המפעיל מתחייב להודיע לרשות מיד על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם כדי להוות   2.2.7  
פי פוליסה זו, ולשתף פעולה עם הרשות ככל שיידרש על ידה לצורך -יסוד לתביעה על

  פי הפוליסה.-כויות הרשות ו/או המפעיל עלמימוש ז

, מתחייב המפעיל לערוך המפעיל בנוסף לביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי  2.3 
ביטוח רכב פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן - ביטוח חובה כנדרש על

בגבול  ות נזק תוצאתי)(לרב או שימוש בכלי רכב גין נזק לרכוש צד שלישי עקב בעלותב
  .רועילא ש"ח 1,000,000 -לא יפחת משאחריות 

פי חוזה זה, תהא הרשות -אם לא יבצע המפעיל את הביטוחים אשר עליו לערוך על    2.4 
רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המפעיל ולשלם את דמי הביטוח, 

על חשבון המפעיל, והמפעיל לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, 
מתחייב לשלם לרשות את כל התשלומים אשר ביצעה כאמור. אין באמור לעיל כדי 
להטיל על הרשות חבות כלשהי לעריכת הביטוחים עבור המפעיל, והמפעיל מוותר בזה על 

  כל טענה נגד הרשות בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

זה  המתחייב מן האמור בנספח ספק, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחילמען הסר     2.5 
, הינם המפורטים בהם אישור עריכת ביטוחים ובכלל זאת גובה גבולות האחריותוכן מ

מפעיל אשר אינה פוטרת אותו ממלוא חבותו על פי בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה
מנוע מלהעלות כל טענה או  יהאכי  מצהיר ומאשר מפעיל. ההסכם זה ו/או על פי דין

, בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי האו מי מטעמ רשותכלפי הו/או תביעה דרישה 
  לגובה גבולות האחריות כאמור. זה ובכלל 

המפעיל מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא     2.6 
ת העסקתם כי הם עורכים ביטוחים נאותים הסכם זה, על המפעיל לוודא כתנאי לתחיל

  ביחס לפעילותם.

מובהר ומוסכם בזאת כי המפעיל נושא באחריות בלעדית כלפי הרשות בגין כל נזק ו/או     2.7 
אבדן ו/או הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה מטעם המפעיל, והמפעיל 

שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני יפצה את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד 
המשנה כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות 

  שהתחייב המפעיל לערוך ובין אם לאו.

 זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 2הפרת התחייבות מהתחייבויות המפעיל לפי סעיף   
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  1'יד נספח 
  

  המפעילאישור עריכת ביטוח עבודות 

  

  תאריך: ____________            

  לכבוד

  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 

  70100נתב"ג 

  

  א.ג.נ.,

  

עבור עובדי  שירותי הסעדה בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמוןלמתן הסכם הנדון: 
ן שנחתם בילן: "הנכס") ברשות שדות התעופה (לה רשות שדות התעופה ומורשים מטעמה

  ")המפעיל(להלן: " ______________בין הרשות ל

  

 המפעילערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות בשם ועד ליום_______  ______הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום     
  :כמפורט להלן וו/או מטעמ מפעילידי ה-המבטח את העבודות המבוצעות על והרשות,קבלנים וקבלני משנה 

, במלוא ערכן, וכן אבדן או נזק הנגרם המפעילביטוח כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות  - 1פרק   .1
הרשות עובדיה ומנהליה סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי  לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל

אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל  נכס ו/או בשטח הרשותהשוכרים בים ו/או המפעילוכן כלפי כלל ו/או עובדיה 
, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק המפעילבדבר ויתור על תחלוף כלפי 

בול אחריות כולל הרחבה בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגונת זדון. מובהר בזאת כי פרק זה מתוך כו
  ₪.  $400,000/100,000שאינו נופל מסך 

רוע, לתובע ולתקופת ביטוח. ילא₪  4,000,000/ 1,000,000$בסך ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות  -  2פרק   .2
  בפוליסה זו נכלל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  ת והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו. רכוש הרשו

סך בביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות  - 3פרק   .3
פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ולתקופת ביטוח.  עלאירולתובע, ₪  20,000,000/5,000,000$

  ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. תיתיונופובעומק, שעות עבודה, 

  

  הביטוח לעיל יהיה כפוף להוראות הבאות:

הביטוח דלעיל כולל תנאי מפורש על פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על ידכם, ואנו מוותרים על כל טענה    .א
  ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

תחלוף כלפי הרשות עובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי כל גוף ו/או אדם שהמבוטחים הננו מוותרים על זכות ה  .ב
התחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות התחלוף כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי 

  אדם שגרם לנזק בזדון.
  . נכסעד השלמת ביצוע העבודות בעה ו/או לשינוי לרכמו כן אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל אינו ניתן לביטול   .ג
ע מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחיד המבוטח בתום לב העלול לגרוע מהזכויות על פי הפוליסה לא יגר  .ד

  על פי פוליסה זו. מזכויות הרשות עובדיה ומנהליה 
  נזק לרכוש הרשות, לרבות לעבודות ישולם לרשות ו/או למי שהרשות תורה על כך בכתב.  .ה
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  לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל בלבד. ידוע  .ו
ת לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ה המפורטהפוליס תנאי  .ז

  נוסח אחר המקביל להן.ו/או כל ת למועד עריכת הביטוח או חידושו ביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיו/או "מנו

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  

  בכבוד רב,

  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  2'יד נספח 
  

  מפעילה אישור עריכת ביטוחי

                                
  תאריך: ____________                      

  לכבוד
  רשות שדות התעופה בישראל (להלן: "הרשות")

  7ת.ד. 
  70100נתב"ג 

  
  א.ג.נ.,

  

עבור  שירותי הסעדה בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמוןלמתן הסכם הנדון: 
שירותים") ברשות שדות (להלן: "הנכס/ עובדי רשות שדות התעופה ומורשים מטעמה

  ")המפעיל(להלן: " ______________כם לבין ישנחתם בינהתעופה 

  הנדון:   

  

ערכה חברתנו את ") תקופת הביטוח(להלן: "ועד ליום_________ הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום _______ 
  ").פעילהמביטוחי (להלן: "נכס לעניין ה המפעילהביטוחים המפורטים בהמשך, על שם 

והנמצא  מפעילשל ה וו/או באחריות ובבעלות מפעילוכן ציוד המשרת את ה נכסביטוח המבטח את תכולת ה  .1
ו/או  מפעילשנעשו ו/או יעשו על ידי ה נכס, במלוא ערכם, וכן כל שינוי ותוספת לרשות ו/או בשטח הנכסבתחום ה
מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות,  , מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אשומטעמ

ידי כלי -רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה.

(אשר בביטוחיהם בשטחי הרשות שוכרים האחרים מפעילים ו/או הוכן כלפי הומנהליה הרשות, עובדיה כלפי 
), ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא המפעילנכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 

  יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
פורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות כמ  .2

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק  - מ
והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד  , שביתותקבלנים, קבלני משנה ועובדיהםחבות בגין וכלפי במאכל או משקה, 

למעשי ו/או למחדלי  םבגין אחריותהרשות עובדיה ומנהליה לאומי. הביטוח הורחב לשפות את  המוסד לביטוח
   וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. המפעיל

  ביטוח.הלאירוע ובמצטבר למשך תקופת ₪  4,000,000/$ 1,000,000גבול האחריות: 
 בסךבגבול אחריות  וומטעמ ויד- כלפי כל המועסקים על המפעיליטוח אחריות מעבידים בגין חבות ב  .3

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר, שעות עבודה, קבלנים, לתובע ולתקופת הביטוח. ₪  $20,000,000/5,000,000
ים וכן בדבר העסקת נוער. ורעל תפיתיונו, (היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם) קבלני משנה ועובדיהם

נושאות בחובות מעביד כלפי  רשותבמידה ונטען כי ה הרשות עובדיה ומנהליההביטוח כאמור הורחב לשפות את 
  .ו/או מי מהם המפעילעובדי 

) לעיל, למשך 1פי סעיף (- ביטוח אבדן הכנסות (למעט דמי שכירות והוצאות ניהול) עקב הסיכונים המבוטחים על  .4
חודש. הביטוח כאמור כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  12 - י שאינה נופלת מתקופת שיפו
 ר(אש נכס ו/או בשטח השדהבשוכרים האחרים מפעילים ו/או הוכן כלפי ה הרשות, עובדיה ומנהליהתחלוף כלפי 

בדבר ויתור על זכות  ), ובלבד שהאמור לעילהמפעילבביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי 
  תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המשווקים מפעיל בגין המוצרים המסופקים על ידי הביטוח חבות המוצר   .5
למקרה  ₪ $2,000,000/ 500,000מי מטעמו וזאת בגבול אחריות של  ו/או על ידי מפעילו/או המותקנים על ידי ה

ולתקופת הביטוח. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו_______________ אשר לא יפחת ממועד תחילת 
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חודשים  12הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  הפעילות בקשר עם אספקת המוצרים ו/או מתן השירותים.
עניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף ביטוח חלופי המ מפעיללאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי ה

הפוליסה שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.  ביטוח זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או
ו/או הפועלים מטעמו,  מפעילמורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי ה

  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  

  מפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות:ביטוחי ה

 יםוכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטחעובדיה ו/או מנהליה הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות  .1
ויתור כאמור לא יחול ב כלפיו לפני קרות מקרה הביטוח. או לוותר על זכות השיבו בכתב לשפותו והתחייב

 כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
וכי אנו מוותרים על  הרשותידי - חים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך עלהביטו .2

 . הרשותכל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה לא יגרע מזכויות  .3

 הרשות לקבלת שיפוי.
יבים כי הביטוחים דלעיל לא יצומצמו, לא יבוטלו במשך תקופת השכירות, אלא אם תימסר הודעה אנו מתחי .4

 יום מראש. 30 הרשותכתובה בדואר רשום לידי 
 ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים חלה על המפעיל בלבד. .5
ת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל לא יפחתו מתנאי פוליס ת לעילהפוליסות המפורטו תנאי .6

ו/או כל נוסח אחר ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח או חידושו 
  המקביל להן.

  

  בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.

  בכבוד רב,

  

    

  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)  (שם החותם)  (תפקיד החותם)
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  'טו נספח 

  לרשות לנותני שירותים/הספקה וגהותבטיחות 

 הגדרות: .1

 : ספק, קבלן, בעל הרשאה, זכיין, מפעיל או מי מטעמו של אלה."ספק" 1.1.1

(להלן: "רש"ת") וכן כל מקום אחר  ": כל אחד ממתקני רשות שדות התעופהמקום מתן השירות" 1.1.2

 העבודה עבור רש"ת על ידי הספק לרבות מתקני הספק.\שבו ניתן השירות

הוראות נספח זה יחולו על הספק ועל כל מי מטעמו שיועסק במתן השירותים וכן על כל ספק (לרבות  .2

ים במי קבלן משנה) שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה או כל עבודת התאמה ו/או עבודת שיפוצ

 החוזה למתן השירותים.\ממקומות מתן השירות, במהלך תקופת ההרשאה

לעיל, מובהר בזאת שהספק יהיה אחראי בלעדי לקיום כל הוראות נספח  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3

זה על ידי כל קבלן ו/או קבלן משנה שיבצע עבורו מי מעבודות ההקמה ו/או כל עבודת התאמה ו/או 

מי ממקומות השירות, במהלך תקופת ההרשאה למתן השירותים, וישא באחריות עבודת שיפוצים ב

המלאה להפרת מי מהוראות נספח זה על ידי האמורים לעיל ו/או על ידי כל מי מטעמו שיועסק במתן 

השירותים. הספק מתחייב שהוראות נספח זה יפורטו, בכתב, בכל התקשרות בינו ובין כל קבלן מטעמו 

בין עבודות ההקמה ובין כל עבודה אחרת במקומות השירות), וכל קבלן כאמור יאשר, לביצוע עבודות (

 בחתימתו, כי הוראות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מההתקשרות לביצוע העבודות בינו ובין הספק.

חוק  , לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל)בעבודהוהגיהות דיני הבטיחות כל מצהיר בזה כי  הספק .4

תקנות  ,1970-[נוסח חדש], התש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה1954- , תשי"דהפיקוח על העבודהארגון 

, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה 2013 - ארגון הפיקוח על העבודה ( תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג

חוק החומרים  ,ותקנותיו 2001- תקנות שירותי הובלה, התשס"א, 2007(עבודה בגובה) התשס"ז 

שדות התעופה), סדר בהשמירה על ( שדות התעופה תוכללי רש ,ותקנותיו 1989נים, התשנ"ג המסוכ

- (בטיחות ורישוי), התשמ"טהתכנון והבנייה, חוק הגז דיני , [נוסח חדש] פקודת הנזיקין, 1984- התשמ"ד

הנוגעים ,וכל התקנות והצווים המחייבים שהוצאו מכח מי ממעשי החקיקה המפורטים לעיל, 1989

יצוע עבודות ההקמה ו/או כל עבודות התאמה ו/או שיפוצים שיבוצעו במי ממקומות השירות במהלך בל

כל מתחייב להבטיח בזה השגחה קפדנית עליהם ולדאוג לכך ש וא, והתקופת ההרשאה למתן השירותים

מקום , כל זמן היותם בשבדינים האמורים ימלא אחר כל הוראות הבטיחות והמשמעתמי מטעמו 

  .בו מתבצעת עבודה או בכל מקום אחר בתחומי רש"ת השירות

נציגו בשטח העבודה, ויודיע על מינויו באמצעות מכתב למנהל החוזה כהספק ימנה מנהל חוזה שישמש  .5

  .מטעם רש"ת

 בפרויקט ספציפי\במקום מתן השרותתחילת העסקתם הדרכה לפני כי עובדיו יעברו  הספק,אחריות ב .6

או בעת שינוי סיכונים בסביבת העבודה (המחמיר מבין אחת לשנה, ת מלא תפחבתדירות ש ,ולאחר מכן

הקיימים במקום העבודה ובהתייחס לתחומי והבריאות  סיכוני הבטיחותהשניים). ההדרכה תעסוק ב

  עיסוקם.

ישא בכל העלויות הכרוכות בהדרכת י המוסמך לכך כדין. הספקההדרכה כאמור, תבוצע באמצעות אדם  .7

 ל שכר יום עבודה, ארוחות, הסעות, וכו').העובדים כנ"ל (כול



 
  

133 

  

בחוק או בתקנות ובנהלי ציוד המגן הנדרש הספק יצייד את כל מי שיעבוד מטעמו בביצוע עבודות, ב .8

, , כפפות עבודה, נעלי עבודה, משקפי מגן, אטמי אוזניים, קסדות מגןאפודים זוהריםרש"ת כמו למשל 

 .בהתאם לסוג העבודה

 דים בדרישותמוכלי עבודה תקינים העו , בציודישתמשו אך ורק במכונות הספק ו/או כל מי מטעמו .9

  מפורטות בדין. הבטיחות ה

מקום עובדיו ב ידיהמופעל על  לכל כלי/ציוד תפעולייבצע על חשבונו בדיקות תקינות תקופתיות  הספק .10

ונתוני  מוסמכים כנדרש עפ"י כל דין ותקנות. אישורי מתן השירות. הבדיקות יבוצעו ע"י גורמים

זמינים  התיקים הנ"ל יהיו. לכל כלי/ציוד תפעוליבתיק ייעודי  הספקירוכזו ע"י לעיל, הבדיקות כאמור 

 בטיחות וגיהות רש"ת וכל גורם אחר מטעמו. ממונהלביקורת ע"י  במקום מתן השירות,בכל עת 

ל פסולת וגרוטאות מתחייב לשמור על הסדר והניקיון באתר העבודה ויפנה בכל סוף יום העבודה כ הספק .11

 יהיה על חשבונו. , למניעת מכשולים מיותרים. הפינוילמקום מתן השרותאל מחוץ 

הספק ידווח לממונה בטיחות וגיהות ברשות בכל מקרה של תאונת עבודה, והכל בהתאם להוראות חוק  .12

  .1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

בתאום עם רש"ת. היה כח אחר, אלא -בא או קספלכל ה עבודכל שלא להעביר ביצוע  מתחייב הספק .13

בנספח בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות ויאושר על ידי הרשות, ספק המשנה יפעל בביצוע העבודה 

 זה, לעיל ולהלן.

תתבצע בהתאם עבודה באש גלויה (ריתוך, הלחמה, זיפות חם וכל עבודה העלולה לגרום לשריפות),  .14

 .כיבוי אש והצלה רש"תובאישור גורמי  נחיות רש"ת בתאוםלהוראות בעניין זה המפורטות בה

י ל ידעו 2007לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז בהתאם ביצוע עבודה על גגות יבוצעו  .15

ועל פי נהלי רש"ת  נקיטת אמצעי הזהירות המפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה (לוחות זחילה וכד').

  העוסקים בכך.

מנהרות וכד' יבוצעו רק שוחות תקשורת/חשמל, כגון: בורות ביוב, "חלל מוקף" סגורים עבודות בחללים  .16

נפיצה, רעילות, ה וירומטעם הרשות וכל זאת לאחר טיהור האזור מא מנהל החוזהלאחר קבלת הסכמת 

 דלקות וכד'.

בכתב קבלת היתר עבודה  שלא לבצע עבודה חריגה ומסוכנת שלא פורטה לעיל אלא לאחר מתחייב הספק .17

  הרשות.עליהן תורה מטעם הרשות וכפוף להוראות הבטיחות 

 יפ-לאמצעי גישור, שילוט אזהרה, פנסי תאורה, סרטי סימון זוהרים הנדרשים ע ,על חשבונו ,ספקי הספק .18

  הבטיח את בטחונו ונוחותו של הציבור במקום.לכדי  של הרשות, דין, או לפי הוראות הבטיחות

ות הבטיחות שיובאו לידיעתו על ידי הממונה על הבטיחות ברשות מתחייב למלא אחר דריש הספק .19

(להלן:" הממונה"). הספק יפעל בהתאם לדרישות הממונה על הבטיחות ברשות בדבר הרחקת עובד 

מקום בתחומי  הספקמטעמו המבצע עבודה באופן מסוכן ו/או רשלני. עובד כזה לא יוחזר להעסקה ע"י 

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תוצאה (באם תהיה  .ע"י הספק מתן השירות מהמשך מתן השירותים

להרחקה זו במישור יחסי עבודה ו/או העסקה של אותו עובד). הרשות תהיה פטורה מכל חבות בגין כך. 

אם תתבע הרשות ע"י עובד שהורחק כאמור ישפה הספק את הרשות בגין כל הוצאה שתהיה לרשות 

  נה משפטית והוצאות משפט.בקשר לכך לרבות ו/או למעט הוצאות הג
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על הבטיחות ברשות בגלל ליקויי  יציית לכל הוראה להפסקת עבודה שתינתן על ידי הממונה הספק .20

. העבודה תופסק לאלתר , תוך מתן הודעה למנהל המתקן או מנהל החוזה מטעם רש"תבטיחות בעבודתו

יחות ברשות. במקרה כזה לשיפור הנדרש ותחודש רק לאחר קבלת הסכמה בכתב לכך מהממונה על הבט

במישרין ולא לנזקים , לא לנזקים שנגרמו זכאי לפיצוי כל שהוא בשל העיכוב שנגרם הספקלא יהיה 

  הספק לבדו יהיה אחראי לכל אלה. .עקיפים שהספק עשוי להיתבע בגינם

באחריות ועל (צ'קלקה) בצבע כתום על גג הרכב  נסיעה ברכב בשטח האווירי מחויבת בהצבת משואה .21

  חשבון של הספק, וציות לכללי הנהיגה בשטח התפעולי/מבצעי על פי תקנות רש"ת.

  , כפי שיוצגו מעת לעת, בנושא בטיחות.על הבטיחותוהממונה החוזה פי הנחיות מנהל -ינהג על הספק .22

הוראות אלה, לא באות במקום החובות החלות בעניין הבטיחות וגיהות בעבודה, לכל הגורמים העוסקים  .23

  כל דין ו/או כלל שנקבע על ידי כל רשות מוסמכת אחרת.ת רק כדי להוסיף על הוראות ן באוברש"ת, ה

הסעדה/חנויות/בעל הרשאה מסחרית במידה ונספח זה הינו להתקשרויות במתקני רש"ת מסוג:  .24

 , יחולו בנוסף גם הסעיפים הבאים:אחרת/חוזה עתיר כח אדם

 בהתאם בטיחות הכוללת סקר סיכוניםל לניהו, תכנית טרם תחילת מתן השירותיציג הספק  24.1

במקום מתן לעבודה  2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י לניהול . תכנית רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות

 .הספקועל חשבון  הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזוריממונה בטיחות בעבודה מטעם 

רש"ת, ידאג מטעם בטיחות וגיהות  ממונההבטיחות ע"י  יהבטיחות ונהלניהול עם אישור תכנית  24.2

כנאמן בטיחות בעבודה מטעמו במקום מתן השירות, כהגדרתו בחוזה, להסמכת המנהל  הספק

 הבטיחות.לניהול ובתכנית ים בהתייחס לכל התחומים הנדונים בנוהל

 נה בטיחות וגיהות בעל כשירות בתוקף, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי.הספק ימנה מטעמו ממו 24.3
מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל ממונה הבטיחות וגיהות של 

  החברה לפקוד את מקומות מתן השירות.

בצו  שיפוצים/בנייה/סלילה/עבודות הנדסיות (הכל כמוגדרבמידה ונספח זה הינו לעבודות מסוג  .25

הנ"ל, הסעיפים  1-22יחולו בנוסף לסעיפים ), 1961הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית), תשכ"ב, 

 הבאים:

ומנוסה, שעבר השתלמות/ריענון בתחום זה מוסמך לבניה ובניה הנדסית מנהל עבודה  הספק ימנה 25.1

 בשטח העבודה,נציגו כישמש על ידי מוסד מוסמך, במהלך שלוש השנים האחרונות. מנהל העבודה 

 פרטי . הודעת המינוי תכלול גם אתמכתב רשום למפקח עבודה אזוריבאמצעות ויודיע על מינויו 

. על מנהל העבודה להיות נוכח מועד התחלת העבודה באתר אתהעבודות האמורות להתבצע וכן 

 באתר הרלבנטי במשך כל זמן ביצוע העבודה.

ות וגיהות בעל הכשרה בהשתלמות ענפית "בנייה מיד עם חתימת החוזה, הספק ימנה ממונה בטיח 25.2

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים ובנייה הנדסית", כממונה בטיחות וגיהות מטעמו על פי 

מפקח עבודה אזורי יקבע את כמות שעות העבודה החודשיות שעל  .1996 –על הבטיחות), התשנ"ו 

מתן השירות. עד לקבלת אישור המפקח על  ממונה הבטיחות וגיהות של החברה לפקוד את מקומות

העבודה בדבר כמות שעות העסקת ממונה הבטיחות מטעם הספק, יחליט ממונה בטיחות וגיהות 

 שעות עבודה חודשיות. 32 - מטעם רש"ת על היקף ההעסקה בהתאם לשיקול דעתו, אך לא פחות מ
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 בהתאם סקר סיכונים בטיחות הכוללתלניהול , תכנית טרם תחילת מתן השירות ,יציגהספק  25.3

במקום מתן לעבודה  2013-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"גל

הבטיחות תוכן ותיחתם ע"י לניהול תכנית ה. רש"תבטיחות וגיהות  ממונה, לאישורו של השרות

 .קהספועל חשבון הספק, המאושר ע"י מפקח עבודה אזורי ממונה בטיחות בעבודה מטעם 

 דוק את תקינות הפיגומים, הגידור,ידאג לב ם הספקמטעלבניה ובניה הנדסית מנהל העבודה  25.4

לוודא  הספקעל  הסולמות ומתקנים וציוד בכל תחומי העבודה שבאחריותו ויוודא שימוש נכון בהם.

 יבוצעו, תחת פיקוחו הישיר של מנהל (אם וככל שיהיו) שכל עבודות החפירה, ההריסה והבינוי וכד'

  העבודה שבביצועו. העבודה רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות לסוג ואופי

י ל ידאת שטחי החפירה (בורות, תעלות, שוחות וכד') באזור העבודה ע הספקבעבודות חפירה, יגדר  25.5

גידור יציב ובגובה המתאים שימנע נפילות בני אדם וכלי רכב הנעים באזור בשעות החשיכה. על 

בשטח ושלטי אזהרה תקניים לאורך החפירות. בנתיבי חצייה  הספק להציב תאורה מתאימה

   ומעברים, ידאג הספק להתקין גשרונים יציבים מעל לתעלות פתוחות.

מנהל לא יתחיל בביצוע חפירות בתחומי הרשות, אלא לאחר הסכמת  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו) 25.6

העבודה (כבלי חשמל,  קרקעיים באתר-כי לא קיימים מכשולים תת ,המאשר החוזה מטעם רש"ת

מנהל לדרוש מ הספקקיימים מכשולים מסוג זה, חייב  אם .צנרת מים, צנרת גז, ביוב, ניקוז וכד')

  הנחיות מפורטות באשר לאופן ומהלכי הביצוע. וכן מיקומםומדויקים על  נתונים מפורטים החוזה

מראש את זרם החשמל, לנתק  הספק (וכל קבלן/ספק מטעמו)בביצוע עבודות בינוי והריסה, ידאג  25.7

  לאחר אישורו של רא"ג החשמל ברשות או נציגו. וזאת

מנהל י ל ידפי מפרט שיאושר ע-לותקרות ביניים תעשה ע, תקרות אקוסטיות בניית תקרות תותבות 25.8

  הרשות.החוזה מטעם 

, כתובתו ושמו ופרטיו הספק: שם החברה הקבלנית, יצויןבנייה שילוט כולל ובו היציג באתר הספק  25.9

 . אישיים של מנהל העבודה מטעמוה

ממונה בטיחות רש"ת, רשאי במקרים חריגים, להחריג דרישה מהדרישות הנ"ל ולא להחילה על ספק,  .26

 בהתאם לשיקול דעת מנומק, ובלבד שההקלה אינה נוגדת חוק או תקנה כלשהיא.
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  'טז נספח 

  ירת סודיות, אבטחת מידע ושמהביטחון הוראות

 

נספח זה מהווה תקציר לנספח המורחב "הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות" ואינו תחליף לנספח 
  המורחב.

באחריות הספק לוודא כי ההתייחסות תהא לנספח המורחב בלבד ולא לנספח המקוצר בכל היבט של בדיקה לעדכניות 
  המידע כפי שמופיע בנספח מקוצר זה.

  קה או התקשרות לצורך פעילות בתחום המיתקןאישור העס  .1

כאמור, המתקן הוא שטח רגיש מבחינה ביטחונית ולכן יורשה הספק להעסיק בתחום המתקן או להתקשר עם   .1.1
גורם חיצוני, העתיד לפעול בתחום המתקן, רק מועמד שאושר, לאחר שיעבור בדיקת רישום פלילי וסינון בדיקת 

  שת לפי עיסוקו ותחום עבודתו.התאמה ביטחונית לרמה הנדר

העובד ומעבידו מתחייבים לספק את כל הנתונים הדרושים לצורך ביצוע ההליך באמצעות הטפסים המפורטים   .1.2
  להלן:

  טפסי התאמה ביטחונית לעובד שהינו אזרח ישראלי:  .1.2.1

  שאלון אישי+ עלון לנבדק.  .1.2.1.1

  יות המידע.כתב ויתור על סודיות רפואית וסוד  .1.2.1.2

  הצהרת התחייבות בעניין שימוש בסמים.  .1.2.1.3

  צילום ת. זהות / רישיון נהיגה.  .1.2.1.4

  טופס לצורכי בדיקה מן המרשם הפלילי בצירוף צילום ת. זהות.  .1.2.1.5

  בקשה למתן רישיון כניסה לשטח מוגבל במסופי הגבול ושתפ"א.  .1.2.1.6

  שאינו אזרח ישראלי:טפסי התאמה ביטחונית לעובד   .1.2.2

  שאלון למועמד זר.  .1.2.2.1

  צילום דרכון בתוקף.  .1.2.2.2

  אישור על היעדר רישום פלילי מטעם רשויות החוק של מדינת תושבותו הנוכחית.  .1.2.2.3

הטפסים האמורים מצורפים לנספח זה. למרות האמור, באחריותו הבלעדית של הספק לוודא כי הטפסים   .1.3
  ם הטפסים בגרסתם האחרונה. את הטפסים ניתן לקבל גם מהקב"ט. המצורפים הינ

הספק מתחייב להעביר את הנתונים באמצעות הטפסים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י המועמד, והחתימות אומתו   .1.4
  ע"י נאמן הביטחון (באמצעות חתימתו עליהם במקום המיועד לכך). 

ודע לו לאחר העברת פרטי המועמד או לאחר שאושרה הספק מתחייב לדווח ולעדכן על כל שינוי, שנ  .1.5
  העסקתו/פעילותו, בפרטי המועמד, או בכל פרט, אשר עשוי להיות בעל רלוונטיות ביטחונית.

קב"ט המתקן יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש פרטים נוספים לגבי כלל המועסקים, הספקים,   .1.6
חלק מהם, ואף יהיה רשאי לאסור על כניסת מי מן המועסקים לתחומי  הקבלנים ושאר הגורמים מטעם הספק, או

  המתקן, מטעמים ביטחוניים, בין אם כבר אושרה כניסתו ובין אם לא.

ידי קב"ט - הספק מתחייב לא להעסיק ולא לאפשר עבודה לגורם, אשר פרטיו לא הועברו ואשר לא אושר על  .1.7
  המתקן.

ידי לקב"ט המתקן על הפסקת העסקה של אחד מעובדיו ולהזדכות לאלתר על הספק מתחייב להודיע באופן מי  .1.8
  רישיון המעבר לשטחים המוגבלים (אם ניתן) של אותו עובד. 

תהליך קבלת סווג בטחוני מתאים ואישור מועמד, עשוי להמשך ממספר ימים ועד למספר שבועות. כמו כן, משך   .1.9
לאור הנתונים האישיים והרקע של כל אדם, ועל הספק להביא  -אדם הטיפול בבקשה, עד לאישורה, משתנה מאדם ל

הזמנים. המציע מתחייב לכך, שהמצאת האישורים לא תגרום לדחייה -אדם ולוחות-זאת בחשבון במסגרת תכנון כח
  במתן השירותים.
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  שטחים מוגבלים ואשורי מעבר.  .2

וסמכים, הוגדרו בשטח המתקן שטחים מוגבלים כיוון שהמתקן הוא מעבר גבול ולאור הנחיות הגורמים המ  .2.1
בכניסה, שהכניסה אליהם מותרת רק למי שניתן לו רישיון כניסה אליהם (כולם או חלקם), אשר רק באמצעותו 

  תתאפשר הכניסה לשטחים המוגבלים והמעבר ביניהם.

תאים מרשויות הביטחון מתן רישיון כניסה לאדם לשטח מוגבל בכניסה למתקן מותנה בקבלת סווג בטחוני מ  .2.2
  .1983 - וייעשה לפי כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), התשמ"ג 

  רישיון הכניסה יונפק לעובד רק לאחר שעבר את כל תהליכי התאמה ביטחונית, ורק אם תפקידו דורש זאת.  .2.3

עשות שימוש אחר באישור זה או להעבירו רישיון הכניסה יונפק לעובד לתחום עבודתו בלבד וחל איסור מוחלט ל  .2.4
  לאחר.

  השימוש ברישיון הכניסה לצורכי מעבר יעשה בכפוף ובהתאם לכללי המעבר ונהלי בקרת המעברים של הקב"ט.  .2.5

ידי נאמן הביטחון לאגף מידע ומחשוב אשר -בקשות לבדיקות מהימנות וקבלת רישיון כניסה כאמור יוגשו על  .2.6
יונות בנמל עבור עובדי הספק בלבד ולצורך תפקידם במסגרת מתן השירותים בלבד. לכל בקשה יעבירם למשרד הריש

  תצורף פניית היחידה המקבלת את השרות ברשות. פניית היחידה תכלול את תיאור סוג רישיון הכניסה הנדרש.

2.7.  

ת בנמל כל רישיון כניסה הספק אחראי לבטל ולהחזיר ליחידה המקבלת את השרות ברשות או למשרד הרישיונו  .2.8
של עובד הספק, אשר חדל לעבוד אצל הספק, או שחל שינוי בשטח המוגבל אליו צריך אישור, או שינה את תפקידו 
ובתפקידו החדש אין צורך ברישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן. באחריותה של היחידה לוודא העברת רישיונות 

  אלו למשרד הרישיונות בנמל.

ך הטפול בבקשה למתן רישיון לשטח האווירי עשוי להמשך בממוצע כשבועיים עד שלושה שבועות. התהליך תהלי  .2.9
  עלול להתארך אם הבקשה לכניסה לשטח האווירי כוללת בקשה לכניסה ותנועה עם רכב בשטח האווירי.

רישיון כניסה, בכל  מובהר בזאת כי קב"ט המתקן רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את תוקפו של כל  .2.10
  עת וללא הודעה מוקדמת.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי,   .2.11
  שיהיה בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.

  

  דרישות הביטחון מאדם הנושא רישיון כניסה לשטחים המוגבלים:  .3

מוגבלים דורש רישום למערכת ביומטרית ארגונית על ידי העובד. שימוש באימות ביומטרי זה מעבר לשטחים ה  .3.1
  מחייב כל גורם המבקש לעבור משטח יבשתי לשטח מוגבל או לגשת לאזורים מוגבלים המבוקרים על ידי מנגנון זה. 

בשטח המוגבל אליו הוא מורשה  חובה לענוד את הרישיון בצורה גלויה ובולטת בכל משך שהייתו של בעל הרישיון  .3.2
  להיכנס.

  השימוש ברישיון יעשה בתפקיד בלבד ולצורך התפקיד בלבד.  .3.3

  השימוש ברישיון יעשה בהתאם לכללי ונהלי בקרת המעברים של המתקן.  .3.4

  ישיון.נושא הרישיון יקפיד להימצא ולנוע אך ורק בתוך התחומים, בהם הוא מורשה לנוע לפי הרישום על גבי הר  .3.5

אסור להעביר רישיון כניסה לשטחים המוגבלים במתקן לאדם אחר (הדבר מהווה עבירה פלילית). הרישיון הוא   .3.6
  אישי ואינו ניתן להעברה.

  חל איסור להשאיר את הרישיון בתוך הרכב.  .3.7

של עובד ולהחזיר יש לדווח מידית ליחידה המקבלת את השרות ברשות ולקב"ט המתקן על תום תקופת ההעסקה   .3.8
  את רישיונו. החזקה של רישיון כניסה שלא כדין מהווה עבירה פלילית. היחידה תדאג להעביר הרישיון לקב"ט.

חידוש רישיון, שאבד, נגנב או הושחת, מחייב אישור הקב"ט וכרוך בתשלום עבור הנפקת הרישיון החלופי, שיהיה   .3.9
  בשיעור כפי שתקבע הרשות מעת לעת.
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  י התנהגות בטחוניים.כלל  .4

  חל איסור מוחלט על נשיאה והכנסה של נשק לשטחים המוגבלים בכניסה במתקן ולאולמות הטרמינל הציבוריים.  .4.1

  על הספק וכל מי מטעמו חלה החובה להישמע לכל הוראות אנשי הביטחון מטעם הרשות, בשגרה ובשעת חירום.  .4.2

ון לצורך בטחוני בשעת חירום, בשגרה, ולצורכי תרגול תתאפשר בכל עת תנועתם של אנשי הביטחון מטעם הביטח  .4.3
  ללא כל עיכוב או הפרעה מצד הספק או מי מטעמו.

  חל איסור מוחלט על הספק ועובדיו להימצא ברחבת מטוס ו/או בשטחים המוגבלים שלא לצורכי עבודתם.  .4.4

ת להיות בעלות ערך בטחוני, הספק וכל מי מטעמו אם נחשפו לסיטואציה או אינפורמציה חריגות, אשר עשויו  .4.5
  מחויבים לדווח אודותיה לאנשי הביטחון או לנציג היחידה המקבלת את השרות, ולבקשם להעביר המידע לקב"ט.

העמסת כבודה/חפץ/טובין על מטוס או העברת חפץ/טובין לנוסע המתעתד לטוס, שלא לפי נהלי האבטחה וללא   .4.6
  אסורה בהחלט! אישור אנשי הביטחון

אם ימצאו חריגות מכללי הביטחון, הספק יתקן אותן באופן מידי, ויעביר תוך שבוע ימים נימוק בכתב לסיבת   .4.7
  קיומן של אותן חריגות.

הרשות תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים או את ביצוע העבודות ע"י הספק במקרה של חריגה מכללי   .4.8
  דעתה, יש לה השלכה על רמת האבטחה והבטיחות במתקן, עד לתיקון אותה חריגה.הביטחון, אשר, לפי שיקול 

  בקרה וביקורת כאמור, אם יעשו ואם לא יעשו, לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו כלפי הרשות.  .4.9
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 בחוזי הרשאהלשילוב סעיף תקשורת 

"המפעיל מתחייב כי מכלול פעילות התקשורת שלו )כהגדרת מונח זה בנספח התקשורת( בקשר עם 
חוזה זה, בין אם במקום השירות ובין אם מחוצה לו, תיעשה בהתאם ובכפוף להוראות נספח 

 התקשורת המצורף כנספח __ לחוזה זה. 

ח התקשורת הן מעיקרי החוזה, והפרתן או הפרת איזו מהן הוראות סעיף __ זה והוראות נספ
 תיחשב להפרתו היסודית של החוזה". 
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 ___'נספח 

 נתב"ג – נספח התקשורת

 (מאוד ומתח נמוך תקשורת מחשבים ,טלפוניהכולל ) נתב"גב תקשורתמערכות נספח 

 מבוא

פח זה תהא . למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההגיון, למונחים הנזכרים בנסהגדרות .1
 . ("החוזה"להלן: , המשמעות הנתונה להם בחוזה העיקרי )שמסמך זה מהווה נספח לו

על פי החוזה העיקרי, יהא כינויו בעל ההרשאה  –בנספח זה משמע  הנזכר"המפעיל"  .1.1
 בחוזה אשר יהיה. 

טלפוניה )כולל מתגים/מרכזיות(,  תקשורתרשתות כבילה;  – "מערכות תקשורת" .1.3
"מערכות מתח נמוך מאוד" כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה  תקשורת מחשבים;

"ס טמ(, CATV"כ )טללרבות: מערכות כריזה; בקרת מעברים,  1991-)חשמל(, תש"ן
(CCTV .)מערכות גילוי אש, אינטרקום וכיו"ב ,) 

קבלת שירות תקשורת ו/או חיבור מערכות תקשורת קיימת ו/או  –"פעילות תקשורת"  .1.2
  או ציוד המהווה חלק ממערכות תקשורת.התקנת תשתיות ו/

 להלן.  12 כהגדרתו בסעיף  – "ספק תקשורת מורשה" .1.1

 הוראות נספח זה מתייחסות לסוגי השירותים הבאים:  –" התקשורת שירותי" .1.5

שירותי טלפוניה, לרבות שיחות פנים ארציות, שיחות בינלאומיות, ושיחות  .1.5.1
 מתחם נתב"ג. פנימיות בתוך 

 שירותי תקשורת מחשבים. .1.5.3

 שירותי מתח נמוך מאוד.   .1.5.2

לאיזה שירותים נלווים  ,ערוציתרב  טלוויזיה(, ISPשירותי גישה לאינטרנט ) .1.5.1
 מהשירותים הנ"ל. 

, ויחולו לגביהם הוראות שירותי תקשורת שיתווספו בעתיד –שירותים חדשים  .1.5.5
 . שתפורסמנה על ידי הרשות מעת לעת

 ותכללי הוראות

רשת תשתיות ובנתב"ג ומפעילה המפעיל מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהרשות הקימה  .3
פרטית ייחודית ומתקדמת )להלן: ( מאוד ומתח נמוך נתונים ,למערכות תקשורת )טלפוניה

 (, אשר בהקמתה השקיעה משאבים ניכרים ביותר."הרשותית רתוהתקש"רשת 

י לאור ניסיון העבר, ומטעמים שונים, בכללם: המפעיל מוסיף ומצהיר, כי הובא לידיעתו כ .2
כמו גם טעמים של טעמי אבטחת מידע בטיחותיים, טעמים ביטחוניים, -טעמים תעופתיים

כרשת  התקשורת הרשותיתנתב"ג, בחרה הרשות להפעיל את רשת  תפעול תקין ויעיל של
ף לחריג בסעיף )בכפו יחידה, ואחידה, קרי: היא בלבד תשמש את כל המפעילים השונים בנמל

הרשות ו/או , והקמתה, הפעלתה ותחזוקתה תעשה על בסיס אחיד, באמצעות להלן( 5 
ובאמצעות קבלני ו/או  "(מפעיל הנס"ר הרשותימפעיל שירותי נס"ר )להלן: "באמצעות 

באמצעות כל גורם אחר מטעם  ( ו/או"התשתיות"קבלני )להלן:  כבילה אותם בחרה הרשות
  .הרשות
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בהתקשרותו בחוזה מתחייב המפעיל לקיים את כל פעילות  פעילות מחוץ למקומות השירות. .1
אך ורק  אשר מחוץ למקומות השירות שלו )"הבועה"(שלו ( לעיל)כהגדרתה התקשורת 

לאחר קבלת החזקה אף , כי . כמו כן מתחייב המפעילהתקשורת הרשותיתבאמצעות רשת 
, לא יפעיל ציוד תקשורתתשתיות מערכות תקשורת ו/או לא יתקין הוא , שירותמקומות הב

, בעצמו או שמחוץ למקומות השירות בתשתיות התקשורתקצה, לא ייעשה שינויים כלשהם 
התקשורת  באמצעות אחרים, ולא יעשה כל שימוש בקווי תקשורת אחרים מאשר אלו של רשת

אלא בכפוף להוראות נספח הרשות לכך, מראש ובכתב, , ללא קבלת הסכמתה של הרשותית
 .זה

)לרבות התקנת תשתיות  (הבועהמקומות השירות ) בתוךשל המפעיל  פעילות התקשורת .5
 תקשורת פאסיבית ו/או שינוין( תיעשה באחריות המפעיל, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך

 .להלן( 9 )ראה סעיף 

 לליות לעניין תשתיותהוראות כ

במקרים חריגים, וביחס לעיל מובהר, כי  4 למרות האמור בסעיף  .השירות למקום קישוריות .6
יהא המפעיל רשאי למיקומים מסוימים בנתב"ג בהם לא קיימת רשת התקשורת הרשותית, 

שותית ובקשתו תידון על לבקש את הקישור הנדרש למקום השירות שלו לרשת התקשורת הר
אישרה הרשות את הקישור המבוקש, ידי הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

ואת יתר אשר תושת על המפעיל, תודיע למפעיל את עלות העבודות הנדרשות לביצוע הקישור 
תיחתם ותהווה חלק התנאים הרלוונטיים לביצועו, והצדדים יסכמו מראש ובכתב, בתוספת ש

 י נפרד מנספח זה, את ההוראות הרלוונטיות לאמור לעיל. בלת

מפעיל אשר ברשותו מספר מקומות שירות נפרדים )מבחינה  .משתמש מתחמי בין קישוריות .7
זה לזה, אלא  שלוחיבור ישיר בין מקומות השירות השונים רשאי לבצע לא יהיה גיאוגרפית(, 

  אחת מן החלופות הבאות: אמצעות ב

מפעיל  באמצעותוש במרכזיות הרשות על ידי קבלת שירות חיוג פנימי שימ]לטלפוניה[  .7.1
 . ]התקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי[ להלן 10 הנס"ר הרשותי, כמפורט בסעיף 

(, כמפורט בסעיף VLANשימוש באמצעות רשת המחשבים של הרשות )]רשת מחשבים[  .7.3
  להלן באמצעות הרשות.  14.1 

 להלן.  15 [ שימוש באמצעות רשת התקשורת הרשותית כמפורט בסעיף מאוד ]מתח נמוך .7.2

קישור של כל אחד ממקומות השירות אל רשת הבזק הציבורית )העוברת מחוץ  .7.1
( או 10 9 ותי )כאמור בסעיף למתחמי הרשות( בנפרד, באמצעות ספק הנס"ר הרש

  (;12 באמצעות ספק תקשורת מורשה )כאמור בסעיף 

ת איזו ממערכות על אף הוראת כל דין, כל התקנה וכל שינוי שיבצע המפעיל בתשתיו .בעלות .8
התקשורת בתוך מקומות השירות או מחוץ להם )אם יותר לו(, בין באמצעותו של מפעיל 
הנס"ר הרשותי ובין באמצעות מתקין אחר ו/או באמצעות ספק תקשורת מורשה, יהיו, ממועד 

ידי המפעיל -התקנתם, קניינה הבלעדי של הרשות )למעט ציוד קצה שנרכש ו/או נשכר על
ניתוק מרשת התקשורת(, והמפעיל מתחייב להעבירם בשלמותם, וכפי מצבם ערב ואשר ניתן ל

 סיום החוזה, לרשות. 

 או שינוין   השירותהתקנת תשתיות תקשורת בתוך מקומות  .9

תשתית תקשורת ו/או לערוך שינויים  שירותבמידה ויחפוץ המפעיל להתקין בתוך מקומות ה
, ת הוספה/התקנה/החלפה של ציוד קצה()לרבובמקום השירות הקיימת בתשתית התקשורת 

להלן(, ייעשה זאת רק לאחר קבלת  11 שלא באמצעות ספק הנס"ר הרשותי )כנזכר בסעיף 
 אישור הרשות מראש ובכתב, ובמקרה זה יחולו התנאים והנהלים הבאים: 
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באמצעות בעל רישיון , יעשו רק מקומות השירותהתקנת התשתית ו/או שינויה, בתוך  .9.1
 "(.המתקיןעל פי כל דין למתן השירות הרלוונטי )להלן: "

כתנאי לתחילת התקנת התשתית ו/או שינויה יידרש המפעיל להמציא לאישור הרשות,  .9.3
, לרבות מיפוי שירותתכנית מפורטת של ההתקנות שבכוונתו לבצע כאמור במקומות ה

במקרה של "(. תוכניות ההתקנה" מדויק של כל קווי התקשורת המתוכננים )להלן:
 התקנת ציוד קצה יגיש המפעיל לאישור הרשות את פרטי ציוד הקצה הרלוונטי. 

)ובכלל זה כל ציוד שיתממשק באופן  יובהר כי איסור השימוש בציוד "לא מורשה"
, נועד כלשהו לאיזו ממערכות התקשורת ולא קיבל את אישור הרשות מראש ובכתב(

התקינה והרציפה של רשת התקשורת הרשותית, באופן שתת לאפשר את פעילותה 
מערכת תקשורת אחת, הפועלת בנתב"ג לא תפריע לרעותה, ולא תגרום עיכובים ו/או 

 השבתות במערכת כולה.  

הרשות רשאית שלא לאשר את תוכנית ההתקנה או לאשרה בשינויים הנדרשים לפי  .9.2
בשינויים ככל שידרשו, יינתן לא שיקול דעתה המקצועי. אישור כאמור, ככל שיינתן ו

יום מיום שיומצאו לרשות מלוא הפרטים הדרושים לבדיקת תכנית  21-יאוחר מ
 ההתקנה.

 תכנית התקנה תערך בהתאם לתקנים ולכללים שלהלן.  .9.1

 :השירות מקוםעיקרי תקני הרשות להתקנת תשתית תקשורת בתוך 

 (.CAT-5E ,CAT-7 CAT-6Eסלילת תשתית אחודה בלבד ) .1

 הסלילה תהיה משולטת עד רמת הזוג בכל קצה. .3

 או ע"ג מובילי תקשורת. P.V.Cהסלילה תיפרס בתוך תעלות  .2

קודם לתחילת עבודתו של המתקין, לפנות לראש צוות תשתיות ברשות, על המפעיל 
להתקנת נוספים, במידת הצורך, תקנים מפורטים קבלת הנחיותיו לעניין לצורך 

  .וח מטעם הרשות על עבודת המתקיןולהסדרת פיק תשתיותה

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-הרשות רשאית לעדכן תקנים וכללים אלה, מעת לעת, על

המפעיל מתחייב לאפשר לרשות ו/או למי מטעמה גישה מלאה ומידע מלא אל ועל  .9.5
המערכות שהתקין כאמור, בכל עת שהיא, לרבות במהלך התקנתן, ומתחייב כי המתקין 

 תחייבותו זו. יפעל בהתאם לה

המתקין שיפעל מטעם המפעיל בביצוע תכנית ההתקנה יהיה נתון לפיקוחה של הרשות  .9.6
 פי הוראותיה. -ו/או מי מטעמה, ויהיה חייב לפעול על

רשות תוכנית, חתומה ומאושרת על ידי לבתום התקנת התשתיות ימציא המפעיל  .9.7
התקשורת בפועל  ( את ההתקנה של תשתיותAs-Madeהמתקין, ואשר משקפת בדיוק )

"(. לא תותר כל סטייה מתוכנית תכניות לאחר ביצוע)להלן: " השירותבמקומות 
 ההתקנה כפי שאושרה על ידי הרשות. 

מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו שהתוכניות לאחר ביצוע, תשמשנה בעתיד  מפעילה
ישירים  ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאהי וכיו"ב, וכי הואלצרכי תיקונים, תוספות 

ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות ו/או אי בהירות 
רשות, בין למפעיל הנס"ר כאמור, בין ל מפעילשהוכנו על ידי הלאחר ביצוע, בתוכניות 

 ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות הללו.הרשותי 

על ידי מפעיל הנס"ר  בהם יבוצע הפיקוח על ביצוע תכנית ההתקנהבמקרים מסוימים  .9.8
הטיפול בתוכנית ההתקנה והפיקוח על  בגין תהא הרשות רשאית להורות כיהרשותי, 
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דמי פיקוח בשיעור שייקבע על , הרשותיביצועה ישלם המפעיל במישרין למפעיל הנס"ר 
/או ו העבודות מערך 7% -ל השווה סך)ואשר לא יעלה בכל מקרה על  ידי הרשות

  .(השינויים

התקנה ו/או הפעלה של תקשורת נתונים אלחוטית  ,ע מכלליות האמור לעילבלי לגרו .9.9
Wireless) של המפעיל תבוצע רק לאחר  השירות, מכל הסוגים והתקנים( בתוך מקומות

אישור הרשות. תנאי מוקדם למתן אישור זה הינו שהרשת האלחוטית תיושם בתוך 
יבוריים וללא כל הפרעה של המפעיל ללא כל "זליגה" למקומות הצ השירותמקומות 

פי -של המפעיל, ותבוצע על השירותלכל רשת תקשורת אחרת, המצויה מחוץ למקומות 
הסטנדרטים הרשותיים. בכל מקרה הרשות תהא רשאית לקבוע את תדרי וערוצי 

 השידור, בהם ישתמש המפעיל.

לאחר מתן אישור הרשות והפעלת הרשת האלחוטית תהיה הרשות רשאית לבצע 
כי אכן לא נגרמת הפרעה למערכותיה ו/או למערכות מי מלקוחותיה. במקרים בדיקה 

של הפרעות כאמור יבצע המפעיל באופן מידי כל התאמה שתידרש על מנת למנוע 
הפרעה זו, על חשבונו ובאחריותו. לא ביצע המפעיל התאמה כאמור, תהיה הרשות 

עול בעצמה לניתוקה, רשאית להורות על ניתוק הרשת האלחוטית של המפעיל ואף לפ
 אגב הטלת כל ההוצאות בהן עמדה הרשות בניתוק הרשת על המפעיל.

יובהר, כי אין בבדיקותיה ואישורה של הרשות לרשת תקשורת הנתונים הפנימית של 
שיון לחוקיות או תקינות הרשת, כנדרש בהוראות כל יהמפעיל, כדי להוות אישור או ר

שיונות יהינו שבידי המפעיל כל ההיתרים והר דין, וכי תנאי מוקדם נוסף להפעלתה
 הנדרשים לכך לפי כל דין.  

 שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים .11

ביקש המפעיל לקבל שירותי טלפוניה ותקשורת מחשבים, אל מקום השירות שלו )הבועה(, 
)ובכפוף  הרשותיהנס"ר  מפעילרשאי המפעיל לקבלם, באמצעות הרשות ו/או באמצעות 

)ויחולו התנאים  מורשה תקשורת ספקאו באמצעות ו/להלן(  11 לתנאים המפורטים בסעיף 
לפי בחירת  -להלן(, לפי העניין )ובמקום בו קיימת יותר מחלופה אחת  12 המפורטים בסעיף 

 . (המפעיל

  רות עם מפעיל הנס"ר הרשותיהתקש .11

מפעיל הנס"ר הרשותי מורשה על ידי הרשות, נכון למועד עריכת נספח זה, לספק למשתמשים 
(, שירותי תקשורת מחשבים 1.5.1 את השירותים הבאים: שירותי טלפוניה )כהגדרתם בסעיף 

פריסת תשתית לגדרי נתב"ג בלבד(; שירותי גישה לאינטנרט;  )חיבור קווי נתונים אל מחוץ
התקנת והעתקת קווים, מכירת ציוד קצה, קישור לספקי סלולר; תקשורת בתוך הבועה, 

ושירותים נוספים, אם יסוכמו בעתיד ; במידת הצורך רכישת שירותים מספקי תקשורת שונים
נס"ר הרשותי אינו מורשה לספק בכתב בינו לבין הרשות. להסרת ספק מובהר, כי מפעיל ה

. עילל 7.2 בין מתחמים בתוך נתב"ג, אלא כאמור בסעיף אשר למשתמשים קישור בין מחשבים 
המפעיל רשאי לפנות בכתב למנהל החוזה על מנת לברר האם שירות המבוקש על ידו הינו 

 ק למשתמשים.מסוג השירותים שמפעיל הנס"ר הרשותי מורשה לספ

יחולו איזה מהשירותים אותם מורשה מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, בחר המפעיל לקבל 
 הכללים הבאים: 

ם שירותיאיזה מהמפעיל יתקשר עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהסכם לצורך קבלת  .11.1
עם מפעיל הסכם ה(. "הרשותי הנס"רעם מפעיל הסכם ה")להלן:  המפורטים לעיל
השירותים פירוט העקרונות הקבועים בנספח זה, כמו גם את יעגן את הנס"ר הרשותי 

ואת התמורה שתשולם את המועדים לנתינתם שיעניק מפעיל הנס"ר הרשותי למפעיל, 
. מובהר , ותוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותיבעדם

 הרשותי, נס"רהשבין המפעיל למפעיל ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם 
ומפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה שתתעורר, ככל 

שבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו של  התקשורת הרשותיתשתתעורר, ברשת 
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. בכל מקרה, למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה הרשותי הנס"רעם מפעיל הסכם ה
 כנגד הרשות בעניינים אלה. 

מפעיל הנס"ר הרשותי יהיה אחראי כלפי הרשות לניהול, תפעול ותחזוקת רשת  .11.3
, ויעניק למפעילים השונים בנתב"ג, [VLAN]למעט  על כל מכלוליה תקשורת הרשותיתה

 הנס"רעם מפעיל בכללם המפעיל, שירותי תחזוקה ברמה נאותה, כפי שיפורט בהסכם 
עודי לרשות שדות ירכז תמיכה ימ מפעיל. בתוך כך מפעיל הנס"ר הרשותי הרשותי

 (. Help Deskהתעופה ולמפעילים השונים )

המחירים עבור שירותי הטלפוניה פנים ארצית, שירותי חיוג בתוך מתחם נתב"ג,  .11.2
ושירותי האחזקה בגין שירותים אלו, יהיו על פי המחירון הקבוע בהסכם שבין הרשות 

סות אליו, לרבות מנגנוני הצמדה(. לבין מפעיל הנס"ר הרשותי )על כל ההוראות המתייח
הוראה זו תחול אף ביחס לשירותים נוספים שיסוכמו בין הרשות לבין מפעיל הנס"ר 

מובהר בהקשר זה הרשותי מעת לעת כשירותים שמחירם למשתמשים הנו קבוע מראש. 
כי ההתקשרות של הרשות עם מפעיל הנס"ר הרשותי נעשתה בדרך של מכרז שבו 

בין היתר, על מחירי השירותים השונים שמפעיל הנס"ר הורשה התקיימה תחרות, 
המחירים עבור יתר השירותים אותם רשאי מפעיל הנס"ר הרשותי לספק, יקבעו לספק. 

 בהסכמה בין מפעיל הנס"ר הרשותי לבין המפעיל. 

ידוע למפעיל, כי על פי תנאי ההסכם שבין הרשות לבין מפעיל הנס"ר הרשותי, רשאי  .11.1
שר בהסכם עם מפעיל הנס"ר הרשותי, להודיע על רצונו בהפסקת המפעיל שהתק

 ימים.  7ההתקשרות עם מפעיל הנס"ר הרשותי, בהודעה מראש ובכתב בת 

 מורשה תקשורת ספק באמצעות תקשורתשירותי  קבלת .13

מפ"א, חיוג בינלאומי, גישה  המפעיל יהא רשאי לקבל את שירותי התקשורת הבאים: .13.1
ספק כל מ לשירותים אלויזיה רב ערוצית ושירותים נלווים ואינטרנט, תמסורות, טלול

תקשורת אשר אוחז בהרשאה תקפה מאת הרשות לספק למשתמשים את השירותים 
מנהל החוזה המפעיל יהא רשאי לפנות ל(. "מורשה תקשורת"ספק האמורים )להלן: 

בכל עת על מנת לקבל את רשימת ספקי התקשורת המורשים בכתב רשות מטעם ה
וכן לוודא כי השירות המבוקש על ידו )לרבות ובמיוחד שירות  לאותו מועד התקפה

 . שאספקתם מותרת על ידי ספק תקשורת מורשהנלווה( הינו מסוג השירותים 

ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק התקשורת המורשה תהא בהתאם להסכם ביניהם  .13.3
ן הרשות לבין שתוקפו יהא כפוף לתוקף ההסכם בי (ספק"-המפעיל"הסכם )להלן: 

. מובהר ומוסכם בזה, כי הרשות לא תהיה צד להסכם ספק התקשורת המורשה
, וספק התקשורת המורשה יהיה אחראי בלעדית, כלפי המפעיל, לכל בעיה ספק-המפעיל

שתתעורר, ככל שתתעורר, בתשתיות התקשורת, לרבות ברשת התקשורת הרשותית 
ספק. בכל מקרה, -של הסכם המפעילשבשימושו של המפעיל ו/או בביצועו ויישומו 

 למפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד הרשות בעניינים אלה.

בחתימתו על החוזה מסכים ומאשר המפעיל, כי הרשות תהיה רשאית לקבל ממפעיל הנס"ר  .12
אודות היקף השיחות שיוצרו על ידו  מצרפייםהרשותי ו/או מספקי תקשורת מורשים נתונים 

יחות מסוימות שקיים המפעיל או מכל מידע פרטי דומה אחר(, ואודות )להבדיל מפרטי ש
של שירותים שרכש ממפעיל הנס"ר הרשותי או מספקי התקשורת המורשים, כמו גם  קבוצות

מידע לגבי חיובי מפעיל הנס"ר הרשותי או הספקים המורשים בגין תנועה זו ובין שירותים 
 אלו.  
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 הוראות ביחס לרשת המחשבים .11

 ואל מחוץ לנמלרשת מחשבים בין מקומות השירות  חיבור .11.1

אשר ברשותו באמצעות רשת המחשבים של  שירותמקומות הבחר המפעיל לחבר את 
 הרשות, וקיבל את הסכמת הרשות לכך, יבוצע החיבור באופן שלהלן:

( תחובר אל מתג LANרשת התקשורת של המפעיל במקום שירות מסויים ) .11.1.1
הסמוך למקום השירות של המפעיל  התקשורת המצוי בחדר התקשורת

 .CAT-7 או CAT 5E, CAT 6Eקו תקשורת מסוג באמצעות 

לשם המחשה שני  - VLANהתקשורת בין מספר מתחמים של המפעיל ) .11.1.3
( תושג בדרך של חיבור מקום השירות האחד LAN2 -ו LAN1מתחמים שיכונו 

(LAN 1למתג התקשורת הקרוב אליו, משם באמצעות רשת המחשבים ש ) ל
הרשות חיבור אל מתג התקשורת הקרוב למקום השירות האחר של המפעיל 

(LAN 2 וממתג זה חיבור לחלק האחר של רשת המחשבים הפנימית של ,)
 המפעיל, וכך חוזר חלילה. 

, Ethernetגבי רשת המחשבים של הרשות יעשה על גבי תווך -הקישור על .11.1.2
 Mbps 11יתן בקצב של המאפשר שימוש בפרוטוקולים מקובלים שונים, והוא נ

 .Mbps 111או

מתן  במועד הרשות ידי על ייקבעו לקבלתו נוספים ותנאים השירות עלות .11.1.1
 אישורה ומתן השירות, ויפורטו בתוספת לנספח זה שתיחתם על ידי הצדדים. 

הרשות תהא רשאית לנתק את רשת המחשבים מעת לעת, לרבות לצורך  .11.1.5
הניתן, לאחר שתימסר למפעיל  תחזוקתה ולצורך איתור תקלות, וזאת, ככל

 הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

שלו אל מחשב/ים המצויים מחוץ  יםבמידה ויחפוץ המפעיל לחבר את רשת המחשב .11.3
או לחבר בין שני מתחמים שלו שלא באמצעות רשת המחשבים של לתחומי הנמל, 

ראת סעיף הוא יהיה רשאי לעשות זאת באמצעות קווים ישירים, ובהתאם להו הרשות,
 .]קישור אל רשת הבזק הציבורית[ לעיל 7.4 

בכל מקרה לא יבצע המפעיל קישור בין מתחמיו השונים באמצעות רשת תקשורת  .11.2
 אלחוטית.

 הוראות נוספות   .11.1

המפעיל מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שעל מנת להשיא את רווחיות פעילות  .11.1.1
עשויה הרשות לאפשר למפעילים לפעול על פי מידע  המפעילים השונים בנתב"ג,

בנוגע לפעילויות המתקיימות בנמל, בין היתר, ביחס למועדי  (on-line)מקוון 
באמצעות התחברותם לרשת  –טיסות, תנועות נוסעים ומאפייניה, וזאת 

תקשורת המחשבים האקטיבית של הרשות. החיבור לרשת המחשבים של 
באמצעותה יהיו על פי תעריפים שייקבעו על ידי  הרשות והשירותים שיינתנו

 . ויעודכנו מעת לעת הרשות

המותקנות במקומות השירות תהיינה  הקופות הרושמותהמפעיל מתחייב כי  .11.1.3
ניתנות לחיבור למאגר מידע מרכזי שתפעיל הרשות, ולבקשת הרשות יחבר 

בל המפעיל את הקופות הרושמות למאגר המידע האמור, כך שהרשות תוכל לק
לגבי פעילות המפעיל, אשר בגינה משולמים דמי הרשאה  (on-line)מידע מקוון 

או לקבל מידע זה בכל צורה אחרת של העברת מידע לא מקוון בתיאום עם 
 המפעיל. 
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 מאוד הוראות לגבי מערכות מתח נמוך .15

 שירותמקומות הבתוך מאוד מערכות מתח נמוך  התקנת .15.1

 שירותמקומות הת המתח הנמוך, אשר בתוך המפעיל יהיה רשאי להתקין את מערכו
שלו, באמצעות הרשות או הגורם שנבחר על ידה לשם כך או באמצעות גורם מוסמך 

 . לאחר קבלת אישור מהרשותאחר מטעמו של המפעיל 

ידי -הרשות תהיה רשאית לקבוע תקנים וכללים לעניין סוג המערכות שיותקנו על
פי תקנים וכללים אלה, -מתחייב לפעול על , והמפעילשירותמקומות ההמפעיל בתוך 
 במידה ויקבעו. 

בלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל יהיה חייב, בכל מקרה, לעמוד בתקנים והכללים 
, כפי שנקבעו על ידי הרשות שירותמקומות הלעניין סוג המערכות שיותקנו על ידו ב

"ג, כגון מערכות: , המתממשקות למערכות אחרות בנתבמאוד לגבי מערכות מתח נמוך
 גילוי אש, טמ"ס וכיו"ב. 

 לשימוש המפעיל  מאוד הקצאת מערכות מתח נמוך .15.3

מסחריים מאוד נמוך  חקיימת אפשרות שהרשות תעניק למפעיל בעתיד שירותי מת
שונים )כדוגמת מערכת כריזה, בקרת מעברים, טמ"ס, אינטרקום וכיו"ב(. ככל שהדבר 

, מאוד לשימוש המפעיל מערכות מתח נמוךהרשות יאושר על ידי הרשות, תקצה 
ותעניק לו הרשאה להשתמש בהן, והמפעיל מתחייב להשתמש במערכות אלו, הכל 

זה, ואשר עם חתימתן נספח בהתאם לפרטים ולעקרונות שיקבעו מעת לעת בתוספות ל
 על ידי המפעיל ועל ידי הרשות יראו אותן כחלק בלתי נפרד מהחוזה.

מעת לעת, את מערכת המתח הנמוך שתקצה לשימוש  הרשות תהא רשאית לנתק,
ככל הניתן, לאחר  -המפעיל, לרבות לצורך תחזוקתן ולצורך איתור תקלות, וזאת 

 שתימסר למשתמש הודעה על כוונת הרשות לעשות כן.

 מאוד הבעלות במערכות המתח הנמוך .15.2

הרשות שתוקצינה כאמור לשימוש המפעיל, מוקמות על ידי מאוד מערכות המתח נמוך 
והינן בבעלות הרשות. המפעיל לא יכניס כל שינוי במערכות אלו, לא יבצע בהן כל 
פעולה )זולת השימוש שמכח הרשאה זו(, ולא יוסיף רשתות משלו אלא בתוך מתחמיו 

 ובהתאם להוראות נספח זה.

חולו אף על מערכות מתח י]בעלות[ לעיל  8 למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף 
 . מאוד מוךנ

 
 רב ערוצית טלוויזיה  .16

של טלוויזיה ו/או אספקתה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בנספח זה, מובהר, כי חיבורה 
במקומות השירות יבוצע אך ורק על ידי בעל הרשאה לשידורי טלוויזיה מטעם רב ערוצית 

לעיל  12 בהתאם להוראות סעיף לעת(, הרשות )כפי שנבחר או ייבחר על ידי הרשות מעת 
 ובהתאם לכללים שיחולו מכוח ההתקשרות שבין הרשות לבעל ההרשאה האמור. 

ורים נוספים המגיעים מחוץ למבנה בהמפעיל אינו מורשה להתקין אנטנות או להתחבר בחי
 הרשות. 

ור על "השמעה פומבית" של שידורי בהקשר זה מאשר המפעיל כי הודע לו, כי חל איס
טלוויזיה )לרבות שידורי רדיו ומוסיקה מכל סוג(, אלא אם יש לבעל ההרשאה רישיון 
להשמעה פומבית בתוקף המתאים להרשאה שבידו והדבר אושר במפורש ובכתב למפעיל על 

 ידי בעל ההרשאה. 
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  'יט נספח 
  

  נוסח ערבות
  לכבוד

  תאריך: ___________                  רשות שדות התעופה

  ערבות מס' _______________הנדון: 

ים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד "), אנו הח"מ, ערבהחייב(להלן: " 1לבקשת _______________________ .1
"), בתוספת הפרשי הצמדה סכום הקרןשקלים חדשים) (להלן: " מאה וחמישים אלף(₪ 150,000לסך כולל של 

בשדה הסעדה למתן שירותי  ___________מס' חוזה למדד כמפורט להלן, אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם 
 ").החוזה(להלן: " ובדי רשות שדות התעופה ומורשים מטעמההתעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון עבור ע

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו שתימסר  .2

"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב הסניף(להלן: ", 2ב _________________
וזאת מבלי שתהיו חייבים , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהלן: "בדרישתכם האמורה (לה

לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום 
ה הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענ

  .שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  _.________ ליום עדתיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  ערבות זו .4

לסכום הקרן יתווספו הפרשי ההצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו, יהיה המדד  .5
  ".סכום הערבותהחדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו בערבות זו: "

שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן המחולק  סכום השווה למכפלת ההפרש -הצמדה למדד" "הפרשי ה
  למדד הבסיס. 

מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  -" המדד"
 כלכלי.

  _______.המדד הידוע ביום  -" מדד הבסיס"

פורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל מקרה המדד ש - "המדד החדש"
  ממדד הבסיס.

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין בישראל,  .6
 בעניינים אלה.יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון -אביב-ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. .7

 .לאחרלהעברה או להסבה , ואינה ניתנת ות זו ניתנת למימוש לשיעוריןערב .8

  בכבוד רב,

    חתימה    תאריך   כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

  

                                            

  של הספק. שמו המלאיש להשלים את  1

  חברת ביטוח.כתובת יש להשלים את כתובת סניף הבנק/ 2
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  'כ ספח נ
  

  מפעילפרטי חשבון הבנק של ה
  

  
  שם מלא של בעל החשבון: _________________________

  
  מספר החשבון: __________________________

  
  ______________________________________ מספר סניף, שם הסניף ושם הבנק:

  
  _______________________ מספר ח.פ/ת.ז., של בעל החשבון: ___________

  
  שמות מורשי חתימה של בעל החשבון בציון מספרי תעודות הזהות של כל אחד מהם:

  
____________________________________  

  
  (על הבנק לציין אם המורשים הינם ביחד או לחוד) ______________________________________ 

  
  תאריך ___________  ____חתימה וחותמת הבנק: _______________

  
  

  :שור המפעיליא
  

 )(יש למלא את שמו המלא של המפעיל_________________________  מפעילאנו הח"מ מורשי החתימה מטעם ה

  מאשרים בזה כי האשור הנ"ל אשר הוצא ע"י הבנק משקף נכונה את פרטי הבנק בקשר לחשבוננו.

  

  ________ תאריך: ______________: _________________ חתימה שם מלא:   על החתום:
  

  _______________ חתימה: __________ תאריך: ______________ שם מלא:
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  'כא נספח 
  
  מפעילהצעת ה
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