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 3א' נספח

 הנחיות ונהלי עבודה לספק מזון שאינו נמנה על מאגר ספקי ההזנה של משרד החינוך

ספק מזון שנמצא בהתקשרות ישירה עם רשות מקומית לאספקת הזנה למוסדות חינוך, ואינו 
 המזון של משרד החינוך מחויב לעמוד בדרישות והתנאים המפורטים להלן:נמנה על מאגר ספקי 

 אישורים/ רישיונות 

 אישור התקשרות מול הרשות המקומית בחתימת מורשה מטעם הרשות. .1

 הבריאות.משרד רישיון יצרן המונפק ע"י  .2

 רישיון עסק המונפק ע"י הרשות המקומית. .3

 תעודת כשרות, במידה ומספק למגזר יהודי. .4

 ון להובלת מזון/ הסכם עם חברת הובלת מזון.רישי .5

 נהלי עבודה

ספק המזון מחויב לכלל תקנות משרד הבריאות הנוגעות לניהול המטבח, העסקת  .1
 עובדים, תהליכי עיבוד המזון והבישול, תברואה והובלת מזון.

ספק המזון מחויב לעמוד בדרישות משרד הבריאות הנוגעות בהרכב המזון עפ"י חוזר  .2
 בהתאם לקבוצת הגיל כפי שמופיע בחוזר.ולגדול, כמו כן יקפיד על משקלים  לאכול

ספק המזון מחויב להשתמש באריזות מזון המאושרות ע"י מכון התקנים )גסטרונום  .3

 (. החימום ייעשה עפ"י ההנחיות באישור מכון התקנים.Cpet ,ppנירוסטה, 

החינוך לבקר בכל עת  ספק המזון מתחייב לאפשר לנציגי תכנית ההזנה מטעם משרד .4
הדרישות במטבח. כמו כן, מתחייב ספק המזון לתקן את הליקויים במידת הצורך על פי 

בדו"ח הבקרה. הספק מודע שבמידה ולא יעמוד בדרישות לא יוכל לספק  המופיעות
לרשות המקומית מזון במסגרת תכנית "נטו משפחה". בנוסף לבקרות השוטפות שיבוצעו 

זנה תתבצע אחת לחודש בקרה ע"י גורם חיצוני הכוללת בדיקות ע"י צוות תכנית הה
 מעבדה.

 רשאי לקבל הזמנות ממערכת ההזמנות של תכנית ההזנה. המזון ספק .5

 

 באחריות הרשות המקומית להעביר את פרטי ספק ההזנה הנבחר  ,לפני תחילת ההזנה
 שהספק עומד בכל התנאים הנדרשים.   כדי לוודאלהנהלת תכנית ההזנה 
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 רשות מקומית

שם וחתימת מורשי חתימה  
 ספק מזון

 
 


