
 

 

 

 

 הוועדה לפרס מפעל חיים בספורט  -ה נוהל בחיר

 חיים בספורטמפעל על פרס 

 2022לשנת  

 כללי  1

מפעל   1.1 של  פרס  בספורט  )מכון    חיים  וינגייט  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  המכון 

")"המכון"    (וינגייט וינגייט"(  או  פי  מכון  על  על  פ מ  פרסל  דהועהובאמצעות    שיערך  הירבחהליך  מוענק, 

בספורט "  חיים  של    "(הוועדה)להלן:  המכרזים  ועדת  וינגייטובאישור  ,  יות/ ספורטאיםל  ,  מכון 

 . בתחום הספורטמובילים  אשרינוך ואקדמיה שי ח, אנ ות/מנהלים , ות/ מאמנים

 מטרות הפרס: 1.2

שגים  גיעו להיר האש  פועלם ולתרומתם של אנשי ספורטציון לשבח לביע הערכה, הוקרה והפרס נועד לה

 . בישראל לספורטבתחומם, ואשר תרמו בכך תרומה משמעותית  ילו לציוני דרך וב וה

 הפרס 2

הוועדה מבין  ייערך באמצעות   , כאשר תהליך הבחירה זוכים 5-ליוענקו בשנה זו  בספורט   מפעל חייםפרסי  2.1

 .המכוןלאישור ועדת המכרזים של   ובא יושתוצאותיו ו תמליץ על ז ו ס, בהתאם לתקנון זההמועמדים לפר

בספורטפרס   2.2 חיים  של    מפעל  סך  על  כספי  פרס  יהא  שיחול)  ₪    50,000שיוענק  ככל  מע"מ,  סך    .(כולל 

על   עומד  לחלוקה  מע"מ(.  250,000הפרסים  )כולל  הפרס  מס  ₪  כספי  יוטל על  שיחול,  ככל  הזוכה  ,    על 

   דין. ת התאם להוראובה

 תנאי סף למועמדות  3

 מצטבר: נאים הבאים בתד בכל העמד העומהצעת מועמדות תוגש רק לגבי מו

 בישראל.  הקהילתית חברתית או  הספורטיביתאלי, אשר מרכז פעילותו ו אזרח ישרהמועמד הינ 3.1

המועמד   3.2 אינו  הבקשה  שמגיש  הצעת  –במקרה  להגשת  המועמד  הסכמת  בשמו  ניתנה  וכן  המועמדות   ,

ומסכים שמועמדות  אישור הפרס  תקנון  מכיר את  הוא  לפיה  כפופה למטעמו  תהיה  ואישור    וי הוראותו 

 . שהמועמד/ת מעולם לא הורשע בפלילים

   חות במצטבר.שנים לפ 10נמשכה )או נמשכת( פורט  בתחום הסשל המועמד פעילותו  3.3

 במועד ביצוע הליך השיפוט וההחלטה על הזוכה, המועמד הינו בין החיים.  3.4

 

 



 

 

 

 זכאות להגשת מועמדות  4

  , לרבות:שמרכז עיסוקו בספורט  גוף  כלאו    רבות המועמד עצמו,רשאי להגיש הצעת מועמדות כל אדם, ל 4.1

   .וכיוצ"ב,  בספורט , מכוני מחקררה בספורטכשלה, מוסדות  אגודות ספורט, ספורטמוסדות 

חברי   4.2 לעיל,  האמור  אף  לספורטעל  הלאומית  והספורט  עובדי ,  המועצה  התרבות  מכון  עובדי    ,משרד 

 הצעת מועמדות.  גישאינם רשאים לה  הועדהו וכן חברי   וינגייט 

 וחבריה פעל חייםפרס מ דתועו 5

ר התרבות והספורט  עלי מעמד בתחום הספורט ואישי ציבור, אשר ימונו ע"י שחברים ב  5תמנה  הועדה   5.1

   .ובאישור מנכ"ל המכון "( בהתייעצות עם ראש מינהל הספורט השר" :)להלן

בנוגע    13.9.0.3  מתכ"ם להוראת  כפופייהיו  חברי הוועדה יהיו זכאים לגמול בהתאם לנהלי החשב הכללי ו 5.2

   .דות ציבוריותלכללי עבודה עבור חברי וע

 חבריה. ייבחרו ע"י השר מבין   ממלא מקום יו"ר הוועדהו  הוועדהיו"ר   5.3

 . בלבד 2022שנת בחירת הזוכים בפרס מפעל חיים ליהא בתוקף ל הועד הומינוי חברי  5.4

 פקידים אלה: פעל באופן בלתי תלוי למילוי ת ת הוועדה 5.5

 סום הפרס. ועמדות ונוסח המודעות לפרשת מהג ל  יםונהשאל  נוסח אישור 5.5.1

 בהתאם לתקנון זה.  2022בחירת הזוכים בפרס על מפעל חיים לשנת   5.5.2

סודיות מוחלטת בכל הנוגע לזהות המועמדים שהוגשו לפרס וזהות הזוכים שנבחרו על  שמירה על  5.5.3

 ידה.  

   קומו.ו ממלא מא  הדהוועל יו"ר  לפחות מבין חבריה, כול  שלושההוא  הוועדה  כנסותתלהחוקי  מניין  5.6

רגיל  המלצות 5.7 יתקבלו בהצבעה, ברוב קולות  ידי הנוכחיםהוועדה  על  בפרוטוקול שיאושר  ויירשמו    . בו  , 

אישור של ועדת  בחינה ול , יועברו לגהדירוומיון  ליך התההמתאר את  מק  ומנהמלצות הועדה לרבות דוח  

המוקנות לה  יות  וטורהסטטת  יוכוהסמכל    -ק  הסר ספלמען    –ם יעמדו  המכרזילועדת  .  המכרזים במכון

דין.   פי  המכרזים  אישרה  על  המלועדת  יועבאת  הועדה,  ההחלטות  צות  עם  לרו  והספורט  התרבות  שר 

 העתק לראש מינהל הספורט.

ון זה.  למלא תפקידו דרך קבע, התפטר או נפטר, ימנה השר אחר במקומו על פי תקנ  הועד הונבצר מחבר   5.8

חבר   של  מקומו  ארוט  רספ  הועדוההתפנה  מונה  של  ם  פעילותה  בכשרות  הדבר  יפגע  לא  במקומו,  חר 

 ועדה או ממלא מקום קבוע. הו לפחות שלושה חברים וביניהם יו"ר בד שבכל עת יהיו לוב הוועדה 



 

 

 

על    הועד הוחברי   5.9 שמירתהסדר  יחתמו  וטופס  עניינים  ניגוד  יוע  מניעת  חריגות  הצהרות  ברו  סודיות. 

משפטית דעת  חוות  האמורים    לחתום   הד ועהו  חברסרב  .  לקבלת  מהטפסים  איזה  מינויו,    –על  יבוטל 

 במקומו.  אחר חבר למנות   רשאי יהיה שרהו

 . בנפרד זוכה בפרסכל בחירת נוגע להחלטה מנומקת בכתב ב ותאשר ועדה תערוך הו 5.10

 שלבים ולוחות זמנים –התהליך  6

 : להגשת מועמדים לפרס חיים בתחום הספורט קול קוראפרסום  6.1

  תפרסם בפומבי "קול קורא", המזמין את הציבור להגיש הצעות   וינגייט,  ןכות מבאמצעו  ,הוועדה 6.1.1

 עבור מועמדים לקבלת הפרס.

כי   6.1.2 רשאית    הועד ו המובהר,  חייבת)תהא  לא  ישירותבנוסף,    ,(אך  מיוזמתה  לגופים    לפנות 

  ( וצ"בוכי  בספורט, מוסדות הכשרה בספורט, מוסדות מחקר  אגודות,  איגודיםדוגמת  )רלוונטיים  

 מועמדים לפרס.ם להגיש נימ זלהו

 :מועמדות הגשת 6.2

באמצעות   6.2.1 תתבצע  המועמדות  והגשת  ש  שאלוןשליחת  מילוי  באתרי מקוון  של    מצא  האינטרנט 

 במלואו.  השאלוןהמגיש נדרש למלא את  .מכון וינגייט -המכון הלאומי לספורט 

 . 2022 ,רוארבלפ 27מועד אחרון להגשת מועמדות ושליחת הטופס המקוון:  6.2.2

 נפרד ממילוי הטופס כולל צירוף חומרים נלווים באופן מקוון.  יבלת חלק  6.2.3

 להגשת המועמדות יש לצרף, בנוסף:   6.2.4

ת המועמד לפרס, לרבות פירוט של הישגי המועמד ופעילותו לאורך השנים  וכאבדבר זהנמקה  .א

 בתחום הספורט, וכל מידע שיש בו כדי לתמוך במועמדות. 

 . הספורטבתחום  המועמדשל לפחות ות ייחודינבחרות  פעולות 2ציון ופירוט של   .ב

 . , מלבד המלצת מגיש המועמדותנוספות המלצות  2 .ג

של   .ד מעודכנת  טובה,  בא  המועמדתמונה  התמונה  יכות  בשם  לצלם  קרדיט    במידה )הכוללת 

 . (ונדרש

  לקטגוריה אליה הוא מועמד קורות חיים מתומצתים של המועמד/ת תוך הדגשת הרלוונטיות .ה

 (. מילים 500ל עד )בהיקף ש

 

 

 



 

 

 

 

 ואישורם: בפרס יםבחירת הזוכ 6.3

לבחירה 6.3.1 בספורט בפרס    יםבזוכ  ההמלצה  חיים  הועדה  על    מפעל  העתתבסס,  ידי    קרונות על 

 :המנחים כדלקמן

מנהל .ו מאמן,  בספורטאו    ספורטאי,  פעילות    פעיל  מצטיינתבגין  או  ת,  ומתמשכ  ספורטיבית 

 . התושבים בישראל  חיי ותברה ואיכ הח  ,לפיתוח הספורט משמעותית ומתמשכת תרומה בגין

ספורט  יע בתחומו ותרם תרומה משמעותית ל ספורט השפ ההספורטאי, מאמן, מנהל או פעיל   .ז

 . מדע הספורט והמחקרבישראל או לקידום   וחברה

שת 6.3.2 ההליך  המסמכ  הוועדהתבחן    נהל,במסגרת  הפרטים,  במסגרת  והחומרים    יםאת  שהוגשו 

 ף על פי שיקול דעתה המוחלט. נוס  מרון כל חות המועמדות, וכן רשאית היא לבחוהצע

למפורט   המועמדים  הצעות כלל  ב  ותדוןתתכנס    הוועדה 6.3.3 בהתאם  .  לעיל  6.3.1בסעיף    שהוגשו, 

  –לועדת המכרזים יעמדו  .  לועדת המכרזים  המלצותיהה, יועברו  וועדה לאחר שיסתיימו ישיבות  

על פיהסטטוטוריות  כל הסמכויות    -הסר ספק  למען   דת המכרזים  ועה  שראידין.    המוקנות לה 

 . פורטלראש מינהל הס ק העת  עםלשר  רו ההחלטות דה, יועבצות הועאת המל

 :לוקת הפרסיםטקס ח 6.4

ידי  הודעה   6.4.1 על  לזוכים  תימסר  בפרס  זכיה  הפרס  העל  תשלום  אישור  לאחר  מטעמו,  מי  או  שר 

 לזוכים על ידי ועדת התמיכות המשרדית. 

טקס להענקת הפרסים, אשר    וינגייטכון  מ   יערוךם,  בחירת הזוכים בפרסי  השלמת ואישור לאחר   6.4.2

 יתן ביטוי למטרות הפרס.

כי  6.4.3 בזאת  וינגיי  מובהר  צ  יה הי   טמכון  לערוך  וידאוזכאי  ו/או  סטילס  הענקת    ילומי  טקס  של 

והם    הפרסים. והספורט,  התרבות  ושל משרד  וינגייט  מכון  של  קניין משותף  יהיו  אלו  צילומים 

לעשות   רשאים  שימושיהיו  דר  ,בהם  לרבות    ואמצישך  בכל  רק)לנכון,  לא  של   (אך  דרך  על 

לאתרהעל והצגתםנטרנט האי  אתם  שונות  חברתיות  ברשתות  פרסומם  חוברות  במסג   ,  רת 

תדמית הם  המועמדים    .ופרסומי  לפיו  מסמך  על  לפרסום  יחתמו  מראש  הסכמתם  נותנים 

כ מהטקס  שיקול    אמור,תמונותיהם  פי  על  שיבחרו  ובמועדים  והמכ באופנים  ת  תרבו ה  משרדון 

 . ספורטוה

 

 



 

 

 

 מהמקרים הבאים:  ק את הפרס, בכל אחד ית שלא להעניועדת השיפוט רשא 6.5

 . בקטגוריה מסוימת לפרס מפעל חיים בספורטות מועמדות הצע  5 -במקרה שהוגשו פחות מ  6.5.1

נומ 6.5.2 שההחלטה  ובלבד  הפרס,  לקבלת  הראוי  מועמד  אין  הועדה  חברי  מפורט    קהלדעת  באופן 

 ובכתב. 

 ים הנחיות לזוכ 7

יחהמועמ 7.1 לפיו  דים  מסמך  על  הזוכי  שיערךככל  תמו  מחויבים  הפרס,  להענקת  מפב  םטקס  על  על  פרס 

  להיעדר ממנו. במקרה וייעדר מי מהזוכים  יו"ר הוועדהקיבלו אישור מ  אם  חיים, להשתתף בטקס, זולת 

לבטל    למועמד אחר ו/או  האות  לשלול ממנו את הזכייה ולהעניק  וןהמכ  הא רשאייללא אישור כאמור,  

 . ובשנה זו, הכל על פי שיקול דעת הפרס  את

 תקשורתיים.  ולקחת חלק בראיונותמכון  העולה עם הזוכה בפרס מתחייב לשתף פ 7.2

 . על פי החלטת ועדת המכרזים במכון ,לשינויים כפוףתקנון זה  7.3

 , ולא יוצמדו למדד כלשהו. (ככל שיחול)כל הפרסים בתקנון זה כוללים מע"מ  7.4

ישולמו   7.5 הפרסים  בכספי  ללהתאם  לזוכים  ובכפוף  המשרד  של  התשלום  כלל  נוהלי  המסמכים  הגשת 

 הנדרשים. 

כי המועמדים המוצעים    זה, כדי להוות אישור  לנוהפי  מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על   7.6

, ואין בכך כדי ליצור  נאי תקנון זהבת  , ו/או כי הם עומדים מפעל חיים בספורטייחשבו כמועמדים לפרס  

 . מפעל חיים בספורטמדותם לפרס למועאו מכון וניגייט  ו/  שרד הספורטממצד  יבות כלשה מחוי

ההגשה, נמסר מרצונו החופשי,    ו במסגרתהמידע שנמסר על יד אשר כל מגיש כי  י בעצם הגשת המועמדות   7.7

ממנו    להשתמש במידע שהתקבל  םרשאי  ויהימכון וינגייט  ו/או    הספורטמשרד  פורש כי  מוהוא מסכים ב

 ור. כאמ

 לא יעביר את המידע שנמסר לו כאמור לגופים אחרים.  ד הספורט  משרכי ר יובה 7.8

 ולנשים כאחד.  ם מובהר כי הפנייה מיועדת לגבריםהתקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אול 8

 


