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 מבקש להתקשר עם "(,המכון)"המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט( 
רכז מקצועי של הקורס הענקת שירותי  שעיקריו:, בהסכם "(המתקשר)"הוועד האולימפי בישראל )ע"ר( 

 למאמנים לאומיים, באמצעות מר מולי אפשטיין. 
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 להשתתף בדיוני הצוות המקצועי של בית הספר בנושא קורס עתודת מאמנים )הקורס( .1
 להשתתף בדיוני צוות ההיגוי של הקורס .2
 נוכחות מלאה בכל הפעילות הלימודים של תלמידי הקורס, בארץ ובחו"ל .3

 מדווחת של פעילות הניהול של הקורס, במכון ומחוצה לו, בהיקף של שני ימי עבודה בשבוע. נוכחות .4

 . ניהול של בנית תכנית הלימודים בקורס הכוללת .5

 הכנת תכניות לימוד לפי מקצוע ונושאים בארץ ובחו"ל .6

 גיבוש צוות הוראה מקצועי בארץ ובחו"ל .7
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הדרכה וליווי של המשתתפים בקורס )תלמידים, מורים, וצוות( בתקופת ההכנה, לכל אורכו, ובעת  .9
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 הגורמים המקצועיים במכון עלה כי המתקשר הוא ספק יחיד מהסיבות המפורטות להלן: מבדיקת 

 
החלטת ועדת ההיגוי של הקורס למאמנים לאומיים )שבה חברים נציגי מנהל הספורט, נציגי הוועדה האולימפי 

קצועי של והיחידה לספורט הישגי(, קבעה כי רכז הקורס המקצועי של קורס מאמנים לאומיים יהיה המתאם המ
 מר מולי אפשטיין. הוועד האולימפי, 

אנשי המקצוע המיועדים להוביל את הספורט האולימפי והתחרותי במדינת ישראל. מדובר  16הקורס פונה ל 
במאמנים מכלל ענפי הספורט במדינת ישראל. לקורס ניתנות הרצאות ברמה מאד גבוהה עם אנשי תוכן מהרמה 

יהול קורס ברמה כזו דרוש רכז מקצועי בעל ידע מדעי בתחומים רבים, שהוא גם הגבוהה ביותר בארץ ובעולם. לנ
 איש מקצוע בתחום הספורט המעשי ואם ניתן במספר ענפים.

בנוסף, נדרש איש מקצוע עם קשרי עבודה עם כל האיגודים ועם קשרי עבודה חובקי עולם הן עם מרצים ומאמנים 
 והן מרכזי אימון.

 ההיגוי, הוא היחיד שמסוגל לענות על מכלול דרישות זה., לדעת ועדת המתקשר
 יש גם את הניסיון המוצלח בהובלת הקורס הקודם. מתקשרמי שיספק את השירותים מטען הבנוסף, ל

 
באמצעות כתובת הדוא"ל הילה גיגי אדם הסבור שספק אחר מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ל

Hillag@wingate.org.il קיים ש להולהודיע , 2019 ,בדצמבר 15-יום הלעד  ,09-8639583 ומספר הטלפון
  .המסוגל לבצע את ההתקשרותגורם אחר לדעתו 

 

 

 


