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 תשע"ו תמוז 
14/7/16 

 

  מנהלי בתי הספר  : אל

 מנהלי חברות הנסיעה        

 

 2016מוסדיות ת ובמשלחותלמידים שומרי שבת   מזון כשר הנדון:
 למכרז ( 5 ,3) 4.12.9סעיף 

 

בנושאים שבנדון בכל הנוגע   םנהליה אנחנו נדרשים לחזור ולרענן את  ,בעקבות פניות מגורמים שונים .א

 .תו/עצמאימוסדיות /תוהבית ספרי תובמשלח  ,מסע לפוליןל

. 

 מצוין  בתי הספרכל לבאופן קבוע המפורסמת  ,חוברת הארגונית למסעותהמופיע בחוזר מנכ"ל ב  .ב 

 כדלקמן: כלכלה   בנושא12 'עמב

 :הנסיעות, תוגשת ולפי הסיכום עם חבר"

  הנסיעות מידי יום במלון. מועד הארוחה בתאום בין מנהל המשלחת ונציג סוכנות –ארוחת בוקר. 

  מידי בוקר בזמן הארוחה במלון יוגשו מצרכים, לחמניות, פירות ושתיה להכנה  –ארוחה נארזת 

 .עצמית של הארוחה הארוזה למשך היום   

  ארוחה בשרית –באולם אחר תוגש מידי ערב במלון או  –ארוחת ערב 

 בערב האחרון לפני הטיסה ארוחה ארוזה )קלה( בשדה התעופה. 

  בכשרות הרבנות הראשית לישראל –כל המצרכים והארוחות כשרים". 

 
 למכרז הקיים נקבע: 4.12סעיף ב כמו כן  . ג
 
 :כלכלה שירותי 4.12"
 

  יהיה האוכל כי נדרש, כן על, ומוסדיות משרדיות ממלכתיות משלחות הינם המשלחות סוג: הבהרה
 .כשר מזון לספק מהחובה הקבלן את פוטר אינו המוסכם פיצוי של קיומו. כשר             

 
 :הבאות ההכרחיות הדרישות את תכלול משלחת סוג מכל אחד משתתף לכל הכלכלה

 
 3,                תה/קפה, מיץ: לכלול הארוחה על. מסעדות/  במלונות כשרות בוקר ארוחות 4.12.1

 גבינות סוגי 2,     חלב, ריבה, בוטנים חמאת+ חמאת, למריחה שוקולד, טונה, בוקר דגני, לחמניות
 .מעדן, ביצה, זיתים(, עגבניות+  מלפפונים) ירקות(, לבנה'/קוטג, צהובה)
 

 או ןהמלו בבתי יוגשו( חזור הטיסה לפני שעות 3 לפני אחת ארוחה) כשרות ערב ארוחות 4.12.2
 : ויכללו, המשלחת מנהל עם בתיאום מאושרות במסעדות

 חמוצים, חומוס, לבן כרוב, ירקות: סוגים 4 - סלטים: ראשונה מנה -
 מרק -
  30%+  מהסוגים אחד יוגש יום בכל. נקניקיות/פרגית/עוף/שניצל: בשר מנת: עיקרית מנה -

 (בשר סוגי אותם את יום אחרי יום להגיש אין) שנימסוג             
     כרובית/גמדי גזר) חם ירק תוספת+ פסטה/פירה/אפוי א"תפו) חמה פחמימה תוספת -

 אפונהמאודה/            
 פירות סוגי 2/  פרי: אחרונה מנה -
 מינרלים ומים תה/קפה, לחם -
 

 : כוללת ארוחה כל כאשר, כשרות, ארוזות צהריים ארוחות 4.12.3

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://www.facebook.com/edu.noar


2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 03-9180849* פקס:  03-9180820* טלפון:  49210, פתח תקוה מיקוד 42רח' קפלן 

 http://noar.education.gov.il* אתר המינהל:  http://edu.gov.ilאתר המשרד:  
 https://www.facebook.com/edu.noar* דף המינהל:  //:www.facebook.com/edu.gov.ilhttpsדף המשרד: 

 

 .טונה, ביצים או/ו, שוקולד ממרח או/ו גבינה עם( בגט מיני) כריכים/  לחמניות 2 -
 מתוקה ושתייה ירק/פרי יתווסף ארוזה מנה לכל -
 . החינוכי המוסד נציג י"ע ויאושר שיתואם אחר סוג כל או ממתק -
 אישית באריזה תוגש הארוחה -
 

  י"ע עצמאי באופן תוכן הארוזה הארוחה – משרדיות ממלכתיות משלחות עבור ארוזה ארוחה 4.12.4
   הארוחה מרכיבי את בנפרד לספק הקבלן על, הבוקר לארוחת בנוסף כן על. עצמוהמשתתף             
 . 4.12.3 בסעיף כמפורטהארוזה             
    חשבון על יהיו לא הבוקר לארוחת במקביל שיסופקו הארוזה לארוחה המזון מוצרי כייצוין             
  למספר המתאימה בכמות מזון מוצרי יספק הקבלן. לארוחה בתוספת אלא הבוקרארוחת             
 . במשלחתהמשתתפים             

 
 

  המרכיבים את ותכלול שונה במפרט הינה שבת ליל ארוחת מפרט – שבת ליל ארוחת 4.12.5
 הבאים:            

 .לקידוש כוס, צבעוניות אישיות מפיות, לבנה מפה הכוללים חגיגית לסעודה ערוכים שולחנות -
 (שבת יום בארוחת ל"כנ) לשבת חלה, לקידוש ענבים מיץ -
 לחם+  אישית לחמנייה -
 מיצים, ספרייט/קולה: ממותקת שתיה -
 מינרלים מים/  שולחן כל על מים קנקן -
 חמוצים, חומוס, לבן כרוב, ירקות: סלטים סוגי 4 -
 בהגשה מרק -
  ממולא מאפה/  טחון כבד/ פילה/סלמון דג: ראשונה מנה -
 גרם 250 לפחות תהיה אישית מנה –בשר צלי/עוף: עיקרית מנה -
 חם ירק(, פסטה/א"תפו/אורז) פחמימה: תוספות 2 -
 פרי+  עוגה – אחרונה מנה -
 תה/קפה: חמה שתיה -
 
 

 על מראש בהודעה דרישה י"עפ וזאת והגשה להכנה ציוד או ארוחות לספק הקבלן יידרש לעיתים 4.12.8
 :לרבות, הנסיעה לקראת ההכנות במסגרת כך

 
 .המוסד צורכי לפי המסע ימי לכל למשתתף פעמיים חד אוכל כלי מערכות כמות (1)
 . לחימום הזקוקים המוצרים של כפולה לעטיפה שיספיקו, כסף נייר גלילי (2)
 .לחימום קבוצתיים כלים (3)
  לכל מנות וכן מראש הזמנה י"עפ, כשרות צמחוניות מנות לספק הקבלן על - ארוחות (4)

 .וצליאק לגלוטן הרגישיםהמשתתפים             
 

 :כי בחשבון לקחת הקבלן על 4.12.9
 

                כאמור ידה על שהוסמך מי או בישראל הראשית הרבנות מטעם אישור משמעה כשרות (1)
 איש. המבושל לאוכל מקומית כשרות תעודת הנושא או, בכשרות הונאה לאיסור בחוק

 מה י"עפ לפעול אלא, הכשרות בתחום החלטות לקבל רשאי יהיה לא הקבלן של הארגון
 .כאן שנאמר

 

 . רגילה לכשרות גם בלבד ישראל פת להיות הלחם על (2)
   שתדרושנה דתיות משלחות עבור רק מתייחסת ישראל לפת הדרישה: הבהרה                    
 .ישראל פת בהכרח שאינו כשר לחם יוגש המשלחות שאר לכל, זאת             
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 והקבלן המשתתף של תשלום בתוספת כרוכה תהיה ל"לנ מעבר מהודרת לכשרות דרישה כל (3)
 עלות ללא העתירה בעקבות: הבהרה  .המהודרת הכשרות עם ארוחות לספק יידרש

                                                                                                                                                                                                                                        !במחיר כלול, נוספת
 יותר לא אך, מסעדות למשל המשלחת מנהל י"ע שיבחרו אחרים במקומות ארוחות לבצע ניתן (4)

 .למשלחת פעמים 3 -מ

 ידו על הנדרשת התוספת עלות את הקבלן יציע זה לעניין( גלאט) למהדרין כשרות ארוחות (5)
 מכלל 8% -ב נאמדת כזה בהכשר מזון הדורשים הנוסעים כמות העבר נתוני לפי) למשתתף
  ."(מחייב ולא בלבד אומדן הינו זה נתון, הנוסעים

 

 
 לכלל המוגש המזון כאשר, לעיל כאמור המזון את לספק מחויבים הספקים –דהיינו  ד.

 אף מזון בכשרות מהודרת )גלאט(.  –, ולמשלחות המזמינות זאת כשר יהיה המשלחות

 כולל, כשר מזון זה ובכלל השירותים כל את כולל שפורסם כפי המסע מחירזאת ועוד,  ה.

 עבור לא זה ובכלל, העלות למחיר תוספת כל לדרשו אין לפיכך)גלאט(.  מהודרת בכשרות מזון

 .שהוא סוג מכל כשר מזון

 ת" דתיבקבוצה "ללא קשר להיותם  ,שומרי השבתכל ד שיהקפל יש כמו כן נבקש להזכיר ולהדגיש כי . ו

  ממסלול הסיור בשבת ! ילונו במרחק הליכה ,"לא דתית"או 

 

 ת .והמשלח יחבר כלל וחסרי תקלות םימשמעותיות מאחל מסע ז. 

 
 

 

                             בברכה                                                                       
 דודי שוקף

 מנהל מה"ד מטה
 משלחות הנוער לפולין

 

 
 

 העתקים : 
  

 מנהל מינהל חברה ונוער. -מר דני רוזנר

 מחוזות מנהל חברה ונוער .מנהלי 
 רפרנטים פולין .

 מטה פולין .
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