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15.11.18 
 

 לכבוד

 עובדי ומנהלי החברה למתנ"סים

 

 שלום רב,

 

 15.11.18מעודכן לתאריך  – ספקי קייטרינג המאושרים להתקשרות באמצעות החברההנדון: 

 כללי. 1

טרינג מהם ניתן לבצע הזמנות לאירוח והסעדה ימפורט במסמך זה רשימת ספקי קי
 בהשתלמויות וכנסים מטעם החברה ומתקיימים במשרדי החברה ו/או המתנ"סים. 

תקציבים מאושרים נוהל אירוח של החברה למתנ"סים, ובהתאם ל ביצוע התקשרות, 
ממערכת סאפ, חתימה, הזמנה  הוחתומה על ידי מורש ובהסתמך על הזמנת עבודה מפורטת

 . בהוראה זוהמפורטים והדגשים לח לספק לפי הפרטים תש

נוהל המצ"ב ובהתאם ליש לתכנן ולהזמין  עבור השתלמויות וכנסים בכפוף  שירותי האירוח.  2
שאושר עי החברה.  

http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/kibud(1).pdf 

 

 דגשים לתכנון ההזמנה מספקי הקייטרינג:. 3

 

כנסים המתקיימים מחוץ למשרדי החברה/מתנ"ס יש להיצמד להוראת ההתקשרות אירוח  .א
 בבתי מלון והארחה המפורסם באתר. 

תכנון האירוח יהיה על בסיס התפריטים והצעות המחיר המפורסמות בקישורים המצ"ב  .ב
ופן האירוח ובתנאי למסמך זה. ניתן להזמין עפ"י שיקול דעתכם את סוג האירוח וא 4בסעיף 

 שיותאם לנוהל ולפי כמות עובדים המתוכננים להשתתף ביום זה. 

ובה ים במשרדי החברה/מתנ"ס, שעות וצפויה להתקי 8במידה ומתוכננת השתלמות של  .ג
לכל היום בעבור כל ₪  700עשרה עובדים, ניתן להזמין אירוח  בסכום של כ צפויים להשתתף

 לעובד(₪  70המשתתפים. )לפי חישוב של 

במידה ומתוכנן לקיים אירוע המוגדר כנס מחוזי/ארצי במשרדי החברה/מתנ"ס וצפוי  .ד
לכל ₪  900ניתן להזמין אירוח בסכום של  –עשרה עובדים כשעות ובו ישתתפו  8להיערך 

 לעובד(₪  90היום. )לפי חישוב של 

עלות המשלוח, כלים ח"פ וכל צורך נוסף שיעלה לצורך האירוח ייכלל בעלות ההזמנה  .ה
הכללית כך שסך כל ההזמנה לא תחרוג מסה"כ המאושר עבור כל משתתפי 

 הכנס/השתלמות.  

http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/kibud(1).pdf
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 בעבור כל יום השתלמות/כנסת ביצוע ההזמנה, בע סכום המאושר בנוהל ה עליש להקפיד  .ו
 .ובעבור כל משתתף

 

 איתם הגיעה החברה להסדר ואושרו ע"י ועדת המכרזים לקיום ההתקשרות: יםהמציעלהלן . 4

 -קייטרינג דליס א.  

https://www.delis.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99_%D7%90%D7%99

%A8%D7%95%D7%97?gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6ofEH4xjWD_2ySD7%

LWs1YEX9NCs4dZAN8zLRoC8JwQAvD_BwE-6POIVgMUEq8bjujXOp-Y 

  delis.co.il –מייל   03-5600274 סיגל –אשת קשר בדליס      

 -  בראד שופ )חנות לחם(קייטרינג ב. 

-tray-http://hanutlehem.co.il/food

-category/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99

-D7%97D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%%

D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%/ 

  0509432499 -בני איש קשר  

 

 ב למסמך זה תפריט ומחירון הספק.מצ" – אירפורט בייגלס ג. 

doc_tiful\agaf_tiful\O:\מזון ספקי מאגר\מכרזים\מזי\carmelis.pdf 

 050-4445566 –אשת קשר מיה 

 

 trays-catering.com/service-https://www.duet - ד. קייטרינג דואט

 הנחה על מחיר המחירון המפורסם באתר. 5% –בנוסף 

 054-4884003 –אנשי קשר סוניה / מיכל 

 

 הנחה על מגשי אירוח  10% –כריכים וארוחות  –סנדויץ ירושלמי ה. 

  052-2671090עופר  052-2632680אבי  –אנשי קשר 

  10%על המחירון המצ"ב , להזמנת מגשי אירוח , הנחה נוספת של 

sandwich.com-www.jerusalem 

doc_tiful\agaf_tiful\O:\מחירון - ירושלמי סנדויץ.pdf 

 

https://www.delis.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97?gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6ofEH4xjWD_2ySY-6POIVgMUEq8bjujXOp-LWs1YEX9NCs4dZAN8zLRoC8JwQAvD_BwE
https://www.delis.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97?gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6ofEH4xjWD_2ySY-6POIVgMUEq8bjujXOp-LWs1YEX9NCs4dZAN8zLRoC8JwQAvD_BwE
https://www.delis.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97?gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6ofEH4xjWD_2ySY-6POIVgMUEq8bjujXOp-LWs1YEX9NCs4dZAN8zLRoC8JwQAvD_BwE
http://hanutlehem.co.il/food-tray-category/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
http://hanutlehem.co.il/food-tray-category/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
http://hanutlehem.co.il/food-tray-category/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
http://hanutlehem.co.il/food-tray-category/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/
file://///matnasimdc/vol1/agaf_tiful/doc_tiful/מזי/מכרזים/מאגר%20ספקי%20מזון/carmelis.pdf
https://www.duet-catering.com/service-trays
http://www.jerusalem-sandwich.com/
file://///matnasimdc/vol1/agaf_tiful/doc_tiful/סנדויץ%20ירושלמי%20-%20מחירון.pdf
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 למסמך זה מחירון וקישור לאתר. "במצ – ו. המקום של יואב

-http://www.kkkk.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA

-D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8%

%D7%A7%D7%AA.htmlD7%9E%D7%A4%D7%A0% 

 054-6372737 –לימור  –אשת קשר 

 

  – ז. קאנאפ'ס

-9%D7%99https://www.canapes.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A

D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97/?utm_source=google&gclid=CjwKCA%

jw6djYBRB8EiwAoAF6oa5yhBC835AWU61AMKPa_0z57Wd1dZQaQytxI07IflsR4x

YwKhF0PRoCkQYQAvD_BwE 

 canapes@canapes.co.il| אימייל:  2592061-073טלפון: ליצירת קשר : 

 ך סממחירון מצ"ב למ –לורד סנדויץ  .ח

doc_tiful\agaf_tiful\O:\מזון ספקי מאגר\מכרזים\מזי\lordsanwich.pdf 
 054-6372737 -לימור  –ליצירת קשר:

 

  –סנדויץ בר  .ט
 050-5110051יקיר ניסים טלפון  –איש קשר 

 www.taim.co.il  

doc_tiful\agaf_tiful\O:\2018 קטלוג -בר סנדביץ.pdf 

doc_tiful\agaf_tiful\O:\2018 כריכים מחירון -בר סנדביץ.pdf 

את  לספקזה וכנגד חשבונית מס תשלם החברה תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו נשוא מכרז . 6
 התמורה  המתקבלת בכפוף להזמנה מאושרת על ידי החברה.

ישולמו לזוכה בתנאי  יםים הנדרשים על ידי הזוכתבעבור ביצוע כלל השירו התשלומים. אישור 7
 .ולשביעות רצון המזמין בחברה עסקה/מס יום מיום אישור חשבונית  30תשלום שוטף +

בכוונת החברה להוסיף ספקים נוספים ושעומדים בקריטריונים: רישיון עסק, תעודת כשרות , . 8
תעודת ביטוח. יחידות החברה המכירות ומעוניינות לצרף ספק שעומד בתנאים אלו, יעבירו אלי 

 את הפרטים לצורך יצירת ההתקשרות. 

 שירותי קיטרינג לחברה.   .  עד להודעה חדשה, זאת הרשימה היחידה ממנה ניתן לבצע הזמנות9

 לכל שאלה/הבהרה/בעיה עם ספק כלשהו, בבקשה צרו איתי קשר . 

 

 בברכה ובהצלחה,

 עלית בביוף
 מנהלת רכש והתקשרויות

 

http://www.kkkk.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%AA.html
http://www.kkkk.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%AA.html
http://www.kkkk.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%AA.html
https://www.canapes.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97/?utm_source=google&gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6oa5yhBC835AWU61AMKPa_0z57Wd1dZQaQytxI07IflsR4xYwKhF0PRoCkQYQAvD_BwE
https://www.canapes.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97/?utm_source=google&gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6oa5yhBC835AWU61AMKPa_0z57Wd1dZQaQytxI07IflsR4xYwKhF0PRoCkQYQAvD_BwE
https://www.canapes.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97/?utm_source=google&gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6oa5yhBC835AWU61AMKPa_0z57Wd1dZQaQytxI07IflsR4xYwKhF0PRoCkQYQAvD_BwE
https://www.canapes.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%97/?utm_source=google&gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6oa5yhBC835AWU61AMKPa_0z57Wd1dZQaQytxI07IflsR4xYwKhF0PRoCkQYQAvD_BwE
mailto:canapes@canapes.co.il
file://///matnasimdc/vol1/agaf_tiful/doc_tiful/מזי/מכרזים/מאגר%20ספקי%20מזון/lordsanwich.pdf
http://www.taim.co.il/
file://///matnasimdc/vol1/agaf_tiful/doc_tiful/סנדביץ%20בר-%20קטלוג%202018.pdf
file://///matnasimdc/vol1/agaf_tiful/doc_tiful/סנדביץ%20בר-%20מחירון%20כריכים%202018.pdf

