
 מסמך ז' - 226/17מכרז פומבי 

 מפרט טכני
 בעיריית הוד השרוןלבתי תלמיד למתן שירותי אספקת ארוחות צהריים 

 
 כללי .1

מסמך זה יפרט את נוהל שירותי אספקת ארוחות צהריים לבתי התלמיד 
בתקופת הקיץ בעיריית הוד  כוללבבתי הספר במהלך כל שנת הלימודים 

 השרון.
ימים בשבוע בימים  5קת ארוחות צהריים במשך אספ -שירותי המזון יהיו

חופשות בתי לא כולל ימי  19.7.18 ועד  2017 נובמבר 1-ה' החל מ-א'
ארוחות  הספר לפי תאריכים שימסרו מראש ע"י עיריית הוד השרון. 

הצהריים יסופקו ע"י החברה/הספק של שירותי המזון באמצעים שלה 
 .לבתי הספר

 
 הרכב המזון .2

 , פירות, היו: מנה בשרית, מנת פחמימות, ירק מבושל בהרכב המנות י
מלא בכל יום,  תוספת ירקות טריים שלמים מגוונים בתפזורת, לחם

 ממרחים: ממרח חרובים, סילן, טחינה עם סילן, חומוס.
 
 (:ולא מטוגן לא מעובד -דוגמאות למנה בשרית )הבשר צריך להיות .3

 עוף. 1/4 .א
 שניצל עוף. .ב
 שניצל דג. .ג
 האש.חזה עוף על  .ד
 שוקי עוף בגריל. .ה
 צלי בקר. .ו
 שיפוד בגריל. .ז
 קציצות בשר ברוטב. .ח

 
גר'  150כל מנה בשרית בסעיפים ב' עד ח' כולל חייבת להיות לפחות  
 בישול/צלייה/אפייה. לאחר 

 
 למנת פחמימות:דוגמאות  .4

 פסטה. .א
 אורז. .ב
 תפו"א בתנור. .ג
 פתיתים. .ד
 קוסקוס. .ה

 
 כפות לכל מנה. 7מינימום  -מנת פחמימות 



 
 מבושל ירק .5

 אפונה, גזר, תירס, ירקות לקוסקוס. -ירק חם          
 

 תוספת מזון כלליות .6
פלפלים  2עגבניות,  2נים, מלפפו 2ילדים ) 5בתפזורת לכל ירקות טריים 

 (.מתוקים
 לחמים פרוסים מחיטה מלאה. 3
 

 
 מנות אחרונות: .7

 פירות העונה )יחידה למנה(     
 
 אופן הבאה והגשת המזון .8

המנות צריכות להיות מוגשות בתפזורת לכל מוסד בנפרד, לאגף החינוך 
תהיה אפשרות לשנות ולגוון את התפריט על פי דרישת צוות החינוך 
ומנות  במהלך השנה בתיאום עם הספק, החברה תספק ארוחות צמחוניות

 עפ"י דרישה,  נטולות גלוטן או אחרות בהתאם לצרכי ילדים אלרגיים, זאת
. מוצרי מזון ת ארוחות חמות תתבצע באמצעות טרמופורטיםבלאספקה והו

 הדורשים קירור יארזו באריזות השומרות על טריות המזון.
הכלים, הציוד, מועדוניות, קייטנות לא יהיו אחראיים על בתי התלמיד, 

 ועל שלמותם. וצידניות  טרמופורטים
בכמות  צלחותמפות חד פעמיות לכיסוי השולחנות, סכו"ם והספק יספק 

 הנדרשת לכל ארוחה בנפרד ועלפי תקני משרד הבריאות.
 
 ביטולים/שינויים .9

שעות מראש, במקרה של  24ביטול הזמנה/אספקה של ארוחות תהיה 
 יציאות ילדים לחופשות, טיולים וכ"ו.

 
 שינויים בשעות האספקה:

שעות מראש,  24מועד השינוי  -על הספק להיות גמיש במועדי האספקה
ה של שעות אספקת הארוחות בחופשות למיניהם ומועדי תיתכן הקדמ

 ישראל אחרים.
שעות מראש לגבי פעילות בחגים ובמועדים  24עביר הודעה החינוך יאגף 

 וכן הודעה לגבי ביטול האספקה.
 
 

 מנהלות .10
 מההיקף הקיים. 25%להגדיל או להקטין את המנות עד  החינוך רשאיאגף 

באישור חברי  50%עד  המנותהעירייה תהיה רשאית לגדיל את היקף 
 מועצת העיר.

כל הגדלה או הקטנה של היקף הכמויות במנות לא ישנה את המחיר עפ"י 
 הצעת המציע.


