
 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 24.08.2021תאריך: 

 1מסמך שאלות הבהרה מס' 

אצל   שהתקבלו  ההבהרה  לשאלות  וינגייט  במענה  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  להגשת להליך    בקשר"(,  המכון)"המכון  מקומיות  לרשויות  קורא  קול 
 , המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  "(הזמנהה )" בספורטבנושא קידום ילדות נערות ונשים  2021/21פרויקטים מס'  

 מענה הבהרה שאלה/ בהזמנה סעיף  'מס

  2סעיף   .1
 להזמנה 

וכן  האם תקופת הפעילות היא קלנדרית,  מתבקש להבהיר  
להבהיר   הפעילות  מתבקש  שנת  מינואר החל    תחלהאם 

2022 ? 

הפעילות כי    מובהר הפרויקט    ,קלנדריתהינה    תקופת  בגין  והתשלום  המימון  וכי 
 . המוצע הינו בהתייחס לתקציב שנה קלנדרית

 , בשנה"ל תשפ"ב.  2021שנת מהלך הפרויקט יחל בבנוסף, מובהר כי 

 

  3סעיף   .2
 להזמנה 

 הבקשה נדחית.  לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. מתבקש 

  4סעיף   .3
 להזמנה 

המציע    4.2בסעיף   כי  נקבע  מימון  להזמנה  להציג  נדרש 
. מתבקש 25%  -ממקורות עצמיים בהיקף השווה או הגדול ב

להעמיד   המציע  שנדרש  המינימום  סכום  מהו  להבהיר 
 לטובת הפרויקט המוצע? 

 

 להזמנה.    4המציעים מופנים להוראות סעיף 

הפרויקטים הנבחרים,    15-בכל אחד מ  השיינתן לתמיכ   המקסימאלימובהר כי המימון  
לפיכך,    ₪.  120,000סך שלא יעלה על  בלהזמנה, הינו    14.3-ו  6.2.2ם  כאמור בסעיפי

  30,000סכום המינימום שהמציע נדרש להעמיד לטובת הפרויקט המוצע הינו סך של  
   .לפחות ₪

  5.1.2סעיף   .4
 להזמנה 

דוגמת טופס הבנות מחייב או הסכם שיתוף    מתבקש לצרף
 .לצורך הגשת הצעה המאגדת מספר רשויות במשותף  פעולה

נדחית.   כל  הבקשה  כי  הסכם  מובהר  בנוסח  שימוש  לעשות  רשאית  מקומית  רשות 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  הבנות מחייב או הסכם שיתוף פעולה

  5.4.1סעיף   .5
 להזמנה 

להבהיר   למתבקש  רכז/ת  מאמןהאם  גם  הינו   ת/ פרויקט 
   ?לפרויקט

תיבחר כזוכה בקול קורא  במידה והצעת המציע    ,להזמנה    5.4  עיףסבהתאם להוראות  
 :  יש להעסיק

 .ת תעודת הסמכה/בעל ת/מאמן( 2; )לפרויקט ת/מאמן( 1)

יבחן  י ת/  (, לטבלת האיכות  2 פרמטר מס' )להזמנה    9.4  בנוסף, בהתאם להוראות סעיף
   .על ביצוע הפרויקט ה/ יהיה אמוןת/ שהפרויקט  ת/ מנהל – הפרויקט ת/רכז גם

 אין מניעה להציג מאמן/ת שת/יתפקד גם על תקן רכז/ת הפרויקט. מובהר כי 



 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

,  5.2סעיפים   .6
  5.4  -ו 5.3

 להזמנה 

ו   המתקנים  לנושא  ביחס  להבהיר  "שכר   –מתבקש 
המוצע  הפרויקט  במסגרת  לתמחר  ניתן  האם  מאמנים", 

 .מתקנים ו/או שכר מאמנים

להזמנה. למען הסר ספק מובהר    8 -ו   5.3 פיםהמציעים מופנים לסעי לעניין מתקנים, 
 .  לא יכללו במסגרת תקציב הפרויקטכי המתקנים שיוקצו על ידי המציע 

ש מאמניםלעניין  הנלוות,  כר  מהפעילויות  כחלק  לתמחר  ניתן  כי,  לב  שכר    בשים 
 המאמן/ת ישולם בכל מקרה וללא תלות בפרויקט.  

  5.4.1פים סעי  .7
  5.4.2 -ו

 להזמנה 

להבהיר   כוונמתבקש  להעסקת הסעיפים    תהאם  הינה 
 מאמנים/ות אשר יאמנו בענפים השונים? 

  העסקתו והדרכתו של רלוונטי לפרויקט המוצע, נדרשת  ה כל ענף ספורט  למובהר כי  
 . ת/מוסמך ת/מאמן

  5.5סעיף   .8
 להזמנה 

מתבקש להבהיר האם מתעמלות קרקע, שאינן תחרותיות  
ואינן רשומות באיגוד ספורט כלשהו, ייספרו ויכללו במניין  

 5.5הספורטאיות לצורך עמידה בתנאי הסף הנקוב בסעיף  
 להזמנה? 

בסעיף  שנמנות  ספורטאיות   הנקוב  הסף  בתנאי  עמידה  הינן  להזמנה,    5.5לצורך 
 . בישראל  ספורטאיות הרשומות באיגודי הספורט השונים

  5.5סעיף   .9
 להזמנה 

כענף   נחשב  העצמית  ההגנה  ענף  האם  להבהיר  מתבקש 
ספורט לצורך השתתפות בקול הקורא "קידום ילדות נערות 

 ונשים בספורט"? 

כי   ניתן להגיש פרויקטים מוצעים רק עבור מובהר  לצורך השתתפות בקול הקורא, 
 .מינהל הספורטעל ידי   ענפי ספורט תחרותיים המאושרים

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים  מסמך  לנוחות המציעים,  
 .   1נספח למסמך זה כ  ףבספורט לקידום ספורט נשים בישראל, מצור

  6סעיף   .10
 להזמנה 

מתבקש להבהיר כיצד נדרש להציג את התוכנית המוצעת? 
 האם יש פורמט מוכן ובו סעיפים להצגת התוכנית? 

נספח ג', לעניין המידע שנדרש הוראות  ו להזמנה    7.4המציעים מופנים להוראות סעיף  
 להציג במסגרת התוכנית המוצעת והמסמכים שנדרש לצרף לתוכנית כאמור.  

  (, מצורף למסמך זהWORD' להזמנה, בפורמט פתוח )קובץ פח גנסלנוחות המציעים, 
 .   2נספח כ

  6סעיף   .11
 להזמנה 

של   פרויקט אחדניתן לכלול במסגרת  האם  מתבקש להבהיר  
 , העצמת מאמנות  המספר ענפי ספורט? לדוגמ   רשות מקומית

 .פרויקטה  אותומסגרת  התעמלות וקבוצת נערות בכדורסל ב

 מספר ענפי ספורט במסגרת פרויקט אחד.  לשלבמובהר כי אין מניעה  

  6.1סעיף   .12
 להזמנה 

להבהיר   לשנה מתבקש  היא  המוגשת  התכנית  האם 
 שנים?  5-הראשונה בלבד או שיש להכין תכנית ל 

להזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הפרויקט צריך    6.2.3המציעים מופנים לסעיף  
מש אופציה עם הרשות  וככל ותמ. וכפרויקט מתפתחלהיות מוגש לשנת פעילות אחת 

 המקומית, המכון יהיה רשאי לדרוש תוכנית לשנה עוקבת.

  6.1.1סעיף   .13
 להזמנה 

ניתן לשלב בתכנית המוצעת מחנומתבקש להבהיר   ת  האם 
 כדורעף? בענף הלקבוצת נוער בנות בחו"ל אימון 

  הינה על ידי משרד התרבות והספורט,  כפי שהוגדרה  זה,  מטרת קול קורא  מובהר כי  
הילדות והנערות העוסקות בספורט ע"פ תכנית רב שנתית    להגדלת תשתית לסייע  
 . 2021  – 2022לשנים 



 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

  בחו"ל למטרת גיוס ושימור ילדות תוכנית מקצועית הכוללת מחנות אימונים  על כן,  
 אינה יכולה להיכלל במסגרת תקציב הפרויקט המוצע.  

  6.1.2סעיף   .14
 להזמנה 

להבהירמ הינו    תבקש  לפרויקט  הרלוונטי  היעד  קהל  כי 
חדשות שטרםילדות/נערות  ברשימת   ,  מופיעות 

 . 2018-19פעילות בעונת ספורטאיות הה

הפעילות   בשנת  הספורט  באיגודי  הרשומות  ספורטאיות  רשימת  להציג    –   2018יש 
שטרם  2019 ילדות/נערות  של  גיוס  תוכניות  הן  לכלול  המוצעת  התוכנית  על  וכי   ,

לילדות/נערות   מקצועית  והעשרה  שימור  תוכניות  והן  ספורטאיות רשומות  שהינן 
 פעילות כבר במועד זה. 

ב לאמור  גם  המציעים  לב  להציג,  להזמנה   6.1.1עיף  ס תשומת  נדרש  המציע  לפיו   ,
המוצעת,   התוכנית  וצפי במסגרת  הרשומות    יעדים  הספורטאיות  במספר  לעליה 

   .באיגודי הספורט

  6.1.2סעיף   .15
 להזמנה 

האם קהל היעד לתכנית יכול לכלול בנות  מתבקש להבהיר  
ב פעילות  היו  חוזרות 2018-19שנת  אשר  וכעת  פרשו   ,

 לפעילות? 

 מניעה. אין 

  6.1.3סעיף   .16
 להזמנה 

להבהיר   מנהלמתבקש  צריך  ת/האם  ספורט    ה/מחלקת 
על ידי המציע נכון למועד האחרון להגשת   ת/ להיות מועסק

   ההצעות?

נדרש    –  להזמנה   (מחלקת ספורט  ת /מנהל)  5.2תשומת הלב כי בהתאם להוראות סעיף  
משרה ב  ,להגשת הצעותנכון למועד האחרון  מחלקת ספורט  מנהל/ת  שהמציע יעסיק  

המלצה של  לעניין    ובהתאם לכל דרישות מנהל הספורט, לרבות  ,תקן מלאמלאה וב
הספורט   מינהל  של  המחוזי  מינהל המלצה  פורמט  )המפקח/ת  מפקחי  אצל  קיים 

 . (הספורט

  6.1.5סעיף   .17
 להזמנה 

להבהיר   בתכנית מתבקש  לתקצב  ניתן  המוצעת    האם 
 מתקנים?של השתתפות בעלות 

 לעיל. 6ראו מענה לשאלה מס' 

  6.1.5סעיף   .18
 להזמנה 

רכישת   המוצעת   האם ניתן לתקצב בתכניתמתבקש להבהיר  
 ציוד מתכלה/קבוע? 

 . להזמנה  8.3סעיף  המציעים מופנים ל

המימון בקול קורא זה כולל רכישת ציוד מתכלה בלבד  למען הסר ספק, מובהר כי  
לא תתאפשר רכישת ציוד קבוע דוגמת מחשבים, ציוד    הנדרש לצורך ביצוע הפרויקט.

 . ספורט קבוע, ציוד מנהלה וכיו"ב, במימון המכון

  7.4.3 סעיף  .19
 להזמנה 

הנתונים ניתן להשיג את  מהיכן    . הפרויקט הינו פרויקט חדש
 ומה מטרתם? 

ל  הילדות והנערות העוסקות בספורט ע  להגדלת תשתיתלסייע    הינה מטרת הפרויקט
 . 2021- 2022תכנית רב שנתית לשנים   יפ

 9.4 סעיף  .20

 להזמנה 

הנוספות לאימון הענפי,  תכנית מעטפת מקצועית כוללת את כל הפעילויות  מובהר כי   . תכנית מעטפת מקצועיתמתבקש להבהיר למה הכוונה ב
יוגהא)דוגמת: פילנלווים  כגון: אימונים    , אימוני א"ק, אימוני כוח מותאמים  טיס, 

כמו    .וכיו"ב( ועוד  כדוגמת פסיכולוג/ית ספורט, תזונאי/ת) (, צוות מקצועי נוסף  "בו יוכ



 

 
 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

על   כי  מובהר  ם  ההוריללספורטאיות,    להתאיםעית  מקצו המעטפת  התוכנית  כן, 
   .אימוןהצוות לו

 9.4סעיף   .21

 להזמנה 

האיכות  לעניין   ומדריכות", פרמטר  מאמנות  "קידום 
ניתנים  קורסים  או  ההשתלמויות  האם  להבהיר  מתבקש 

 מטעם המכון או אתנה? 

השתלמויות וקורסים מקצועיים של איגודים או כל גוף מקצועי  מובהר כי מדובר על  
 . )לאו דווקא של אתנה( אחרמוכר 

 

ג'  ,לפרסם את המסמכים למילוימתבקש   כללי   .22 נספח  על    , בדגש 
פתוח   וורד)בפורמט  מנת  קובץ  על  מילוי  (  על  להקל 

 . המסמכים

  (, מצורף למסמך זהWORD' להזמנה, בפורמט פתוח )קובץ נספח גלנוחות המציעים, 
 .   לעיל  10, כאמור במענה לשאלה מס' להלן

 לכך.  יםהמיועד מותמקו כל הכשהוא חתום בחותמת ובחתימת המציע בעל המציעים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז,  
 

 כללי 

 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי ההזמנה מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת.   .1

 לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי ההזמנה.  .2

די מי מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה  אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על י .3
שיצאו מטעם   שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי ההזמנה לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים

 ועדת המכרזים, ככל שיצאו.  

 . , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתףלהצעתםלצרף מסמך זה  קוראהמציעים לקול על  .4

 : נספחים .5

 ; מסמך אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט מצורף בנפרד – 1נספח  

 , מצורף בנפרד. (WORDנספח ג' להזמנה, בפורמט פתוח )קובץ    – 2נספח  

 

 

 בברכה,

 רט המכון הלאומי למצוינות בספו - וינגייטמכון  


