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 להלן קישור לחוזר מנכ"ל המלא:

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=70 

 יקרי ההוראות הרלבנטיות:להלן ע

 מכירת מזון במוסד החינוכי   .11 1.1

 כללי    . 11.1 1.1.1

על   א.הנהלת הבעלות  או  המקומית  והרשות  התלמידים  ההורים,  החינוכי,  המוסד 
ומשקאות בשטח המוסד  מזון  על מכירת  יגיעו להחלטה משותפת  המוסד החינוכי 

 החינוכי. 

מזנון, קיוסק,    – אמצעי המכירה ב.ההחלטה המשותפת כאמור לעיל תכלול קביעה של
ושל  של וכן  –ומשקאות  קפטריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון   הרכב המזון 

המזון   והרכב  התפריט  בדרישות  שיעמדו  בתנאי  זאת  דין.  כל  פי  על  המחירים 
פעילות  על  הוראה  עובד  שאינו  אחראי  שייקבע  וכן  לחוק,  ובתקנות  זה  בחוזר 

 )להלן "אחראי מכירת המזון"(.  הספק

ון והשתייה ג.ההחלטה האמורה תהיה מבוססת על ההבנה שנדרש שינוי בהרכב המז
חד ערכים  -ממזון  בעלי  ולשתייה  למזון  ובסוכרים  בשומנים  ועשיר  מטוגן  גוני, 

מותאמים   וכמותיים  ולמניעת   –תזונתיים  הבריאות  על  לשמירה  חיוני  שהוא  שינוי 
 השמנה ומחלות הנגרמות עקב ההשמנה. 

זר  ד.קביעת התפריט והיצע המזון תיעשה על פי ההנחיות התזונתיות להרכב המזון בחו
 זה ובתקנות לחוק.

המובאים   או  במוסד  הנמכרים  והשתייה  המזון  שהרכב  יקפיד  המזון  מכירת  ה.אחראי 
המזון/מפעיל  ספק  עם  בתיאום  וזאת  דין,  כל  פי  ועל  כאמור  ההנחיות  פי  על  יהיו 
חוזה  )אם  עם הרשות המקומית  ו/או  האמורים(  לעמוד בכללים  )שיידרשו  הקיוסק 

 כיין(.ההתקשרות הוא בין הרשות לז

ו.במסגרת ההתקשרות עם מפעיל אמצעי המכירה יש לכרוך הצבה של מכלים לאיסוף  
 בקבוקים לִמחזור במתחם בית הספר.

או     . 11.2 1.1.2 במזנונים  במכונות,  בקיוסקים,  מזון  של  הגשה  או  מכירה 

 בפעילות שבה נמכר, מוגש או מובא מזון 

 רישוי ותנאי סביבה א.

תקף מהרשות  עסק ברישיון וסד החינוכי חייבים כל מזנון, קפיטריה או קיוסק במ
. כמו כן, כל מזנון, קפטריה  הפיקוח הנדרש על פי כל דיןהמקומית ויעמדו תחת

או קיוסק חייבים בתעודת כשרות מהגורם המוסמך כנדרש בחוק איסור הונאה  
 בכשרות המצוין לעיל. כל זה באחריות אחראי מכירת המזון.

הקיוסק תהיה נקייה ואסתטית, ובסמוך לה    סביבת המזנון, הקפיטריה או •
 יוצבו פחי אשפה. 

המרחב של המזנון, הקפטריה או הקיוסק יהיה מרווח ונעים, ורצוי שיכלול  •
 מערכת ישיבה לשימוש בעת האכילה. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.education.gov.il%2Fmankal%2Fhoraa.aspx%3Fsiduri%3D70&data=05%7C01%7CRoeiK%40la-lawyers.co.il%7Cfcad95485120494aac1c08da74b33e44%7C2c6539dba55541cfa2b3101508818df8%7C0%7C0%7C637950615565425900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mHPgcwpv6U9PziAjiXEJX5uRFQsXjzl38kQNacRoXgI%3D&reserved=0
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פרסומת  • בסביבתם  או  בקיוסק  בקפטריה,  במזנון,  להציב  אסור 
 . מסחרית מכל סוג שהוא

  ת הרכבו ואת מחירו.יש לפרסם ברבים את היצע המזון, א •
 האוטומטיות לממכר מזון ומשקאות הצבת המכונותב.

 מיקום המכונות יהיה נגיש ונוח, תוך הקפדה על כללי בטיחות.  •
יש להציב בצמוד למכונות המזון והמשקאות פח אשפה לאיסוף הפסולת  •

 ומכלי ִמחזור מתאימים. 
ורצוי   • ונעים,  מרווח  להיות  צריך  למכונה  בסמוך  מערכת המרחב  שיכלול 

 ישיבה כגון ספסלים, כיסאות ושולחנות לשימוש בשעת האכילה והצללה. 
מסחרית • פרסומת  מכל  נקיות  להיות  חייבות  וסביבתן  על המכונות   .

יהיה  הספק לוודא כי הסימון התזונתי האנרגטי )הקלורי( של המזון במכונה 
 גלוי ונגיש לרוכשים לפני הרכישה.

 מכונות חייב להיות על פי כל דין. מפרט המזון המוצע למכירה ב •
 רשימת המזונות המותרים להגשה או למכירה ג.

 פרי טרי/סלט ֵפרות טרי/ֵפרות חתוכים  •
 סלט ירקות טרי  •
 5%ירקות חתוכים בתוספת גבינה עד  •
והממרחים   • המילויים  עם  מלא  מקמח  פיתות  או  לחמניות  או  כריכים 

שומן, גבינה    9%האלה: ביצה קשה, חביתה מביצה אחת, גבינה צהובה עד  
עד   עד    5%לבנה/קוטג'/צפתית  חומוס  פסטרמה    9%שומן,  טחינה,  שומן, 

לא  בוטנים  חמאת  אבוקדו,  סרדינים,  טונה,  גבוה,  חלבון  אחוז  בעלת 
מגורר,  ירקבתוספת   ממותקת, גזר  חסה,  ומלפפון,  עגבנייה  פרוסת  כגון   ,

רצועות פלפל ורוקט )לפחות שני מרכיבי מילוי יהיו לא חלביים למען תלמידים  
לתלמידים   גלוטן  נטול  מלחם  כריכים  וכן  חלב(,  למוצרי  מרגישויות  הסובלים 

 החולים בצליאק
 שומן( 3%יוגורט טבעי או לבן )עד   •
מ • עם  קרקרים  של  אישית  עד  מנה  ועד    200לח  וקופסה   3%מ"ג  שומן 

 5%קטנה של טונה או גבינה לבנה עד 
גר'( של דגני בוקר, עשירים בסיבים תזונתיים המכילים    30מנה אישית ) •

גרנולה   של  מנה  או  שומן,  של  ורמותנמוכות  היותר  לכל  סוכר  כפית  חצי 
 מ"ל( 150שומן ) 3%בתוספת מנת חלב או יוגורט עד 

יבשים • ֵפרות  ללא   תערובת  ילדים  )בגני  בצק  או  סוכר  מלח,  ציפוי  ללא 
 פיצוחים(

 3%תפוח אדמה מבושל/אפוי עם רקות/טונה/קטניות/פטריות/ יוגורט  •
לא   עשויים בגריל או מעל מצלה, – חזה בקר, עוף או הודו – סוגי בשרים •

 מטוגנים
 לא מטוגן פילה דג )ללא עצמות( אפוי או מבושל/מאודה, •
 לא מטוגן  מבושל/מאודה,טופו אפוי או  •
 קלחי תירס מבושלים •
 סלט קטניות עם ירקות  •
 פשטידה/לאזניה/קיש/של ירקות וגבינות  •
 שומן 9%פסטה/רביולי ברוטב עגבניות וטופו/גבינה עד  •
אבקות   • ללא  ומדגנים  מקטניות  טריים/קפואים,  מירקות  מינסטרונה  מרק 

 מרק
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כמו   • בחלבון  עשירה  מנה  בתוספת  אישית  בהרכבה  סלט 
 ינה/טונה/גרגרי חומוס/ביצה קשה/טופו/עדשים בצבעים שונים. גב

 מזונות אסורים להגשה או למכירה ד.

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

 מתוקים וממותקים. להלן הפירוט: 

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

 מיני מאפה עשירים בשומן, כגון בורקס, מלאווח, ג'חנון  •
נקניקיות,   • כגון  וניטרטים,  פוספטים  המכיל  ומהצומח,  מהחי  מעובד  מזון 

הלימודים   משנת  והחל  מטוגנים,  ו/או  מעובדים  שניצלים  קבב,  המבורגרים, 
התשע"ח יהיו מותרים למכירה רק מוצרים שיאושרו על ידי משרדי הבריאות  

 והחינוך 
ופלים,   • קרואסונים,  רוגלך,  עוגיות,  עוגות,  כגון  בסוכר,  עשירים  מזונות 

 ממתקים, סוכריות ממינים שונים
 מנות אישיות מתועשות להכנה מהירה של מרקים ומאכלים אחרים.  •

 ו להגשה משקאות מותרים למכירה, לאספקה אה.

לכלול בהיצע   המשקאות המותרים הם מים וחלב בלבד. יודגש כי אסור לחלוטין
במכונות, במזנונים,  מזון  השתייה  בו  שמוגשים  אירוע  בכל  או  בקיוסקים 

 ושתייה משקאות מתוקים וממותקים.

 משקאות אסורים למכירה, לאספקה או להגשה ו.

משקאות מיצים,  מתוקה,  שתייה  הם  האסורים  ברד    המשקאות  דיאטטיים, 
 ומשקאות אנרגיה.

 פרסום הרכב המזון המסופק או הנמכר בתחום המוסד החינוכי  .12 1.2

 אחריות הספק    . 12.1 1.2.1

או   מזון במוסד החינוכי, בתמורה  או המוכר  הגורם המספק  או על  על ספק המזון 
 שלא בתמורה, לפרסם את הרכב המזון ואת ערכו התזונתי, כמפורט להלן: 

 המוגש במסגרת הזנה מאורגנת מזוןא.

מידע   להעביר  עליו  התזונתי:  ערכו  ואת  המזון  הרכב  את  לפרסם  הספק  על 
המקומית  זה לרשות 

 להורים.  המידע את יעביר שהמנהל כדי המוסדהחינוכי ולמנהל

או   מזון  למכירת  אוטומטיות  במכונות  או  במזנון  בקיוסקים,  למכירה  המיועד  ב.מזון 
 שתייה

פעיל הקיוסק, המזנון והמכונה האוטומטית לפרסם את הרכב על הספק או על מ
ובהירה, במקום  גבי שילוט בולט, בצורה ברורה  על  ואת ערכו התזונתי  המזון 

 נגיש לתלמידים, כדי לאפשר להם לעיין במפרט בעת רכישת המזון.

 אחריות מנהל המוסד החינוכי    . 12.2 1.2.2

המוסד החינוכי לא יאפשר אספקה או מכירה של מזון במוסד החינוכי אם לא    א.מנהל
( ל"חוק לפיקוח על איכות המזון ותזונה נכונה במוסדות 2)-( ו1)א( )  4קוימו סעיפים  

 ". 2014-החינוך, התשע"ד
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עומד   הנמכר  או  המזון המסופק  כי  הצהרה  מידי הספק  יקבל  החינוכי  המוסד  ב.מנהל 
 בדרישות החוק. 

ולנציג  ג.ב ההורים  ועד  לנציג  החינוכי  המוסד  מנהל  יעביר  לימודים  שנת  כל  תחילת 
 מועצת התלמידים העתק של ההצהרות כפי שניתנו על ידי הספק. 

בנובמבר בכל שנת לימודים    1-ד.מנהל המוסד החינוכי יעביר למנהל המחוז לא יאוחר מ
 כי. בתחום המוסד החינו  דוח בדבר אופן ההספקה והמכירה של מזון
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במכרז   המציע   ____________ ח.פ  ת.ז/   _____________ הח"מ    18/2022אני 

המועצה   להשכרה, של  השיפוט  בתחום  ספר  בבתי  מזנון  של  והפעלה  אחזקה  ניהול, 

 מציע כי: המקומית ג'ת 

 ₪ למזנון כולל מע"מ.   1,000-אומדן המועצה ביחס להשכרת כל מזנון הינו כ 1.3

 .  10%זה עד לשיעור של  אומדןהמציע יציע אחוז הנחה על סכום  1.4

למ 1.5 ישולמו  לא  ההפעלה  וזיכיון  השכירות  דמי  כי  חופש מובהר  חודשי  עבור                  ועצה 
     .אוגוסט של כל שנת הפעלה ( וחודש הרמדאן ) המשתנה משנה לשנה ( –הקיץ ) יולי 

על פי כל תנאי המכרז והסכם    תיכון ג'ת    בגין דמי השימוש של המזנון בבית הספר •

של   סך  למועצה  אשלם  מע"מ  ₪    ___________ההתקשרות,  חודש כולל    מידי 

 . לפי שיעור הנחה מהאומדן המועצה__________  ( מזנון אחד עבור כל מזנון )

בבית הספר   • המזנון  של  השימוש  דמי  ג'תבגין  אלביירוני,  תנאי      חט"ב  כל  פי  על 

כולל מע"מ  ₪    ___________למועצה סך של  המכרז והסכם ההתקשרות, אשלם  

( מזנון  כל  עבור  חודש  אחד   מידי  המועצה    (  מזנון  מאומדן  הנחה  שיעור  לפי 

__________ . 

  מציע רשאי להגיש הצעתו ביחס לאחד מהמזנונים או ביחס לשני המזנונים הנ"ל   ) •

 .) 

כל הצעה עומדת בפני עצמה והמועצה רשאית לפצל את הזכייה בין מציעים שונים   •

 לבין המזנונים השונים.  

בהצעתי   הנקובים  השימוש  דמי  כי  לי  בגין  ידוע  בין  מהווים תמורה מלאה  ההוצאות  כל  את 
כלליות,   ובין  עקיפות,  מיוחדות  ובין  ישירות  הכרוכות  בין  וסוג  מין  השירותים  מכל  במתן 

תקופת  במסגר כל  ולאורך  זה,  הסכם  המזנון,  ,  השימושת  הפעלת  עבור  ההוצאות  וכי  לרבות 
עליהם    השימושאת דמי  שהצעתי  ים לפני  יבחשבון את כל הגורמים והעלויות הרלוונט   לקחתי

היה זכאי להפחיתם ו/או לשנותם ו/או להתנות עליהם מכל סיבה  אלא  וסכם זה,  ההוסכם ב
 שהיא. 

 

 ______ חתימת המציע: ________ 

 

 


