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 מציעים פוטנציאליים 
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מס'   הנדון: קורא  ספורט    2022/56קול  ומועדוני  ספורט  אגודות  ספורט,  איגודי  ספורט,  להתאחדויות 
 מענה לשאלות הבהרה   –  2022להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות, נערות ונשים בספורט" לשנת 

ום  המרכז לקיד   - אתנה  ו   "(המכוןהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )להלן: "
להשיב לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים בהליך שבנדון    ים, מבקש"(אתנה ספורט נשים )"

 "(, והכול כמפורט להלן:  ההליך)"

 מענה שאלה  סעיף הפנייה  'מס

הזמנה   .1
להציע 
הצעות  

להליך קול  
קורא  

 "( ההזמנה)"

גיל   1.2סעיף  יש  האם  להבהיר  מתבקש 
מקסימאלי  ו/או  מינימאלי 

 להשתתפות בפרויקט.

יש  האם  להבהיר  מתבקש  בנוסף, 
בגיל  ספורטאיות  לקידום  העדפה 

 מסוים.

ילדות   גיוס  הינה  הפרויקט  מטרת 
ונערות לספורט התחרותי. בהתאם 
הרלוונטיים  הגילאים  לאמור, 
לקול קורא זה מוגדרים ע"י משרד 
במסגרת   והספורט  התרבות 
של  תמיכות  לחלוקת  מבחנים 
והספורט   התרבות  משרד 
באיגודי  ספורט,  בהתאחדויות 
ספורט, באגודות ספורט ובמועדוני 

יסודו חוק  לפי  התקציב, ספורט  ת 
ביום   ,1985-תשמ"ה פורסמו  אשר 

מסמך מבחני  "להלן:  )  26.12.2021
 (."תמיכות

ככל ותקופת ההתקשרות תוארך על  3סעיף  הזמנה  .2
האם  להבהיר  מתבקש  אתנה,  ידי 
זהה  יהיה  שיוענק  התמיכה  סכום 
שנת   עבור  שהוענק  התמיכה  לסכום 

 ההתקשרות הראשונה.

מה   להבהיר  מתבקש  ולא,  במידה 
כום התמיכה שיוענק בתקופת יהא ס

לשנת  ביחס  וזאת  ההארכה 
 ההתקשרות הראשונה.

לפיכך,  מתוקצב.  גוף  הינו  המכון 
בתקופת  התמיכה  סכום  מתן 
בקבלת  ומותנית  כפופה  ההארכה 

 תקציב למטרה זו.  

אינ אתנה  כי    בתמחוי   המובהר 
תמיכה   סכום  בכל וכלשהו,  למתן 

אחריות   תישא לא  מקרה   בכל 
תקציב  יתקבל  לא  בהן  בנסיבות 

יוצא וכפועל  לא   מכך  כאמור, 
   .תוארך תקופת ההתקשרות

5.4סעיף  הזמנה  .3 המימון   האם  להבהיר  מתבקש 
של   בשיעור  שיידרש   20%העצמי 

מסכום  מופחת  להעמיד  המציע 
 התמיכה שאתנה מעניקה.

 

להעמיד   המציע  על  כי  מובהר 
 20%מקורות עצמאיים בשיעור של  

לפחות מסך עלות הפרויקט, וזאת  
על   מעבר שיינתן  התמיכה  לסכום 

 ידי אתנה.

הכספי  שההיקף  ככל  לדוגמה, 
ל שווה  יהא  הפרויקט  של  - הכולל 

רשאית    150,000 תהא  אתנה   ,₪
₪   120,000להקציב סך מירבי של  

היקף  מסך    80%השווה לשיעור של  
הפרויקט. על המציע יהיה להעמיד  

של   בסך  עצמי  ₪,    30,000מימון 
 הנותרים. 20%אשר משקף את 

ל 5.6סעיף  הזמנה  .4 יהיה  הבהיר  מתבקש  ניתן  האם 
לתשלום   התמיכה  בסכום  להשתמש 
מקצועית,  מעטפת  תכנית  עבור 

הרצ  לרבות פעילויות סדנאות,  אות, 
בתחום   ןוכ  ,ילדות-הורים סדנאות 

צוות  השתלמויות  ספורט,  מוגנות 
 וכיו"ב. 

ניתן  האם  להבהיר  מתבקש  בנוסף, 
ביצוע  לרכוש   לצורך  מתכלה  ציוד 

  הפרויקט.

כי   יינתן מובהר  התמיכה  סכום 
הפרויקט ביצוע  תכנית לצורך   ,

מוגנות  המקצועית,  המעטפת 
ו העסקת  בספורט,  עבור  תשלום 

 .פרויקטבייעודים בעלי תפקידים 

לעשות  ניתן  האמור,  במסגרת 
התמיכה   בסכום  לצורך שימוש 

מתכלה הנלווה לציוד רכישת ציוד  
 הבסיסי הקיים המשמש את הענף.
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להוראות    להבהיר  מתבקש 5.8סעיף  הזמנה  .5 בקשר 
ניתן האם  למסמכי ההליך,    5.8סעיף  

גוף/פרויקט   עבור  תקציב  להקצות 
והאם  זה  קורא  קול  במסגרת  שלא 

 לחוק חובת המכרזים.אתנה כפופה 

מכון  בתוך  יחידה  הינה  אתנה 
סטטוטור תאגיד  שהינו   יוינגייט 

המכרזים.  חובת  לחוק  הכפוף 
בהתאם  ותפעל  פועלת  אתנה  

דין. כל  תקצה   להוראות  אתנה 
ל תמיכה  ספורט  סכומי  התאחדות 

אגודת   ו/או  ספורט  איגוד  ו/או 
ספורט,  מועדון  ו/או  ספורט 
בחוק  אלו  מונחים  כהגדרת 

תשמ"ח ולהם ,  1988-הספורט, 
 .בלבד

כך  6סעיף  הזמנה  .6 הסף,  תנאי  את  לעדכן  מתבקש 
שנרשמה  ספורט  שקבוצת 
בהתאחדות ספורט בחודש אוקטובר  

פרויקט  2021 להגיש  רשאית  תהא   ,
 במסגרת קול קורא זה.

 הבקשה נדחית.

 

מועדון ספורט האם    להבהירמתבקש   6.2סעיף  הזמנה  .7
כעמותהה כיחידה   מאוגד   ומופעל 

להגיש    ,מתנ"ס  באמצעות רשאי 
 בקשה לקול קורא זה.

העמותה  עוד  כל  כי  מובהר 
למבחנים  בהתאם  מתוקצבת 
מבחני  מסמך  במסגרת  המוגדרים 

 התמיכות, אין מניעה.

סעיף  הזמנה  .8
6.2.2.1 

ל הסף  מתבקש  תנאי  את  בטל 
הקריטריונים לחילופין  ו כי  להבהיר 

ב מבחני   6סעיף  הקבועים  למסמך 
גם  תמיכות   לאגודות רלוונטיים 

 ספורט. 

תמיכותל  6סעיף   מבחני    מסמך 
מתייחס לתנאי סף המשותפים לכל 

השונים,   אגודות  הגופים  לרבות 
 . ספורט

6.3סעיף  הזמנה  .9 הנקוב   הסף  תנאי  הוכחת  לצורך 
למסמכי ההליך, מתבקש    6.3בסעיף  

על חשבון המעיד  רואה  לצרף אישור  
המציע  של  הכספי  המחזור   היקף 

או   2019  או  2018עבור שנת התקציב  
 . ה מבניהםה, הגבו 2020

אישור  להגיש  יש  נדחית.  הבקשה 
משחקים  עונת  לפי  חשבון  רואה 

 כנדרש במסמכי ההליך.

מתבקש לעדכן את תנאי הסף הנקוב  6.3.1סעיף  הזמנה  .10
כך    6.3.1בסעיף   ההליך,  למסמכי 

שדרישת מחזור ההיקף הכספי עבור 
ספורט   ספורט התאחדויות  ואיגודי 

 תופחת.

כי   הלב  תשומת  נדחית.  הבקשה 
כספי   מחזור  להציג  בשנת נדרש 

עונת   של    או   2019-2018התקציב 
 . , הגבוה מבניהם2019-2020

סעיף  הזמנה  .11
6.5.1.2 

להבהיר   למנות  האם  מתבקש  ניתן 
זה צוות    איש במועד  מועסק   אשר 

הספורט במסגרת   אגודת/מועדון 
 שישקיע   , וזאת בתנאירכז הפרויקטכ

חודשיות    20 באופן שעות   לפחות 
 . ייעודי לפרויקט

 חיובי. 

 

להבהיר   6.5.2סעיף  הזמנה  .12 למנות  האם  מתבקש  ניתן 
צוות זה   איש  במועד  מועסק  אשר 

 .  הפרויקטעבור מאמן כ

חיובי, בכפוף לעמידה בסך השעות 
 שאמורות להיות מוקצות לתכנית.

6.5.2סעיף  הזמנה  .13 להבהיר   .1  הגדרת מתבקש  האם 
 ן היא לבנות מאמשל התפקיד  ה

ו  ללוות את התכנית המקצועית 
 . את הספורטאיות

להבהיר .2 מתבקש  האם   בנוסף, 
את   למנות  המאמנת ניתן 

אגוד של  הקיימת  ת הראשית 
 הספורט כמאמנת לפרויקט. 

אין מניעה כי איש מקצוע אחר  .1
והמאמן   התכנית,  את  יכתוב 

 יעבוד על פיה. 

  עומדת חיובי, כל עוד המאמנת   .2
הנדרש ב השעות  היקף 

 לפרויקט. 
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האם איגוד ספורט מתבקש להבהיר   6.6סעיף  הזמנה  .14
ואגודת ספורט יכולים להגיש הצעה  

 .משותפת לקול קורא

להבהיר מתבקש  שכן,   באילו   ככל 
 נדרשים לעמוד.תנאי סף 

ספורט   ואגודת  ספורט  לא איגוד 
משותפת רשאים   הצעה  להגיש 

 .לקול קורא

6.6.1סעיף  הזמנה  .15 הנקוב סף  תנאי האת    מתבקש לעדכן 
ההליך   6.6.1בסעיף   כך  ,  למסמכי 

הפעילות  הספורטאיות  שמספר 
שנדרש כפי  ל    יופחת,   אגודות ביחס 

 . ספורט

 הבקשה נדחית.

להגיש   סעיף 6.6.3 הזמנה  .16 מעוניין  אשר  למציע  ביחס 
ספורטאיות   עבור  אחד  פרויקט 
מתבקש   ספורט,  ענפי  ממספר 

האם   הנקובה הדרישה  להבהיר 
הסף   לבתנאי  של  היא    80מינימום 
ספורט פעילות  ספורטאיות   בענף 

לחילופין, האם  אחד ב .   80  -  מדובר 
כלל פעילות  ספורטאיות   בשקלול 

המציע בגינם  ר  שא  הספורט  ענפי
 מגיש את הפרויקט.

מינימום היא למובהר כי הדרישה  
כל   ספורטאיות  80של   מסך 

הרשומות    הספורטאיות
פעילות   בהתאם כספורטאיות 

 .  1988- , תשמ"חחוק הספורטל

 

7סעיף  הזמנה  .17 להגיש    נדרש  מדוע  להבהיר  מתבקש 
ביחס   לפרויקט  שנת  תכנית  לכל 

הפרויקט הוא  , כאשר  פעילות בנפרד
 בלבד.  חודשים 12למשך 

 3המציעים מופנים להוראות סעיף 
 למסמכי ההליך. 

תקופת למען הסר ספק, מובהר כי  
ל תהיה  חודשים,   12-ההתקשרות 

כאשר אתנה תהיה רשאית להאריך 
ב  ההתקשרות  תקופת    12-את 

פעם בכל  נוספים,  בכל חודשים   .
המציעים על  את  להגיש    מקרה, 

ביחס  לפרויקט  המוצעת  התוכנית 
עבור  לכל   בנפרד,  פעילות   2שנת 

וכפרויקט   לפחות  פעילות  שנות 
 מתפתח.

להבהיר 7.1סעיף  הזמנה  .18  כל האם    מתבקש 
בפרויקט  הצפויות  המשתתפות  

באיגוד נדרשות   רשומות  להיות 
 הספורט.

את   לציין  יש  זה,  סעיף  במסגרת 
הילדות/נערות אשר המציע   מספר 
צפוי לגייס לענף הספורט התחרותי 
לצד  סביר.  זמן  תוך  הרלוונטי, 
האמור, תשומת הלב כי יש לעמוד  

בסעיף   הנקובה    6.6בדרישה 
מספר  לעניין  ההליך  למסמכי 
הרשומות   הפעילות  הספורטאיות 

 באיגוד הספורט. 

הגדרות   7.4סעיף  הזמנה  .19 מהן  להבהיר  מתבקש 
התפקיד של מנהל הפרויקט אל מול 
היקפי  מהן  וכן  הפרויקט,  רכז 

   הנדרשים. המשרה

הפרויקט ישמש גם  רכז  בנוסף, ככל ו
מה מצופה  ן, מתבקש להבהיר  מאמכ

רכז   בשונה הפרויקט  מתפקיד 
 הפרויקט. מתפקיד מנהל

רכז פרויקט הינו גם מנהל פרויקט  
מש  באותה  מדובר   רה. ולהפך. 

המשרה   פרויקט  היקפי  רכז  עבור 
 בקול קורא. מפורטים 

ישמש גם רכז פרויקט  כי  אין מניעה  
ימלא מאמכ אדם  שאותו  ובלבד  ן 

את דרישות התפקיד עבור כל אחד 
 מהתפקידים.

סעיפים   הזמנה  .20
  9.4 -ו 7.4
סעיף )

 ( 5משנה 

ניסיון   איזה  להבהיר  ייבחן מתבקש 
הנקוב  האיכות  פרמטר  במסגרת 

 9.4שבטבלה שבסעיף    5בסעיף משנה  
 למסמכי ההליך. 

זהבפרמטר   יתרון איכות  יינתן   ,
פרויקט/רכזת   מנהלת  להצגת 
עבר  ספורטאית  או  אישה  שהינה 

 אולימפית. 

8.3סעיף  הזמנה  .21 ל  להבהיר  הכוונה מתבקש  מה 
 .תקנון המציעב

בסעיף   כמשמעותו  לחוק   9תקנון 
 . 1980-העמותות, תש"ם



- 4  - 

  9.4סעיף  הזמנה  .22
סעיף )

 ( 3משנה 

מתבקש להבהיר האם המציע נדרש 
בספורטלקיים   מוגנות  ככל   .תכנית 

מתבקש   הנחיותשכן,  , בנושא לקבל 
 הנדרשים. לרבות לעניין התכנים

מובהר כי במידה והפרויקט ייבחר 
רשאי  יהא  המציע  בהליך,  כזוכה 

אתנה   באחראית  בתחום להיעזר 
והנחיות  וכן לקבל מידע  המוגנות, 

 נוספות בנושא.

9.4סעיף  הזמנה  .23 להבהיר    ימתבקש  סיוע,   ינתןהאם 
בנושא  אתנה  של  והכוונה  ליווי 

 .מוגנות בספורט

 לעיל.  22ראו מענה לשאלה 

  9.4סעיף  הזמנה  .24
סעיף )

 ( 4משנה 

אשר מציע  האם  להבהיר    מתבקש 
ברמה  משכונות  ספורטאיות  מגייס 

אקונומית נמוכה בדרום ת"א -סוציו
שיטתי לי  ,באופן  זכאי  קבל היה 
איכות   במסגרת   בגיןניקוד  האמור 

האיכות הנקוב בסעיף משנה   פרמטר  
שבסעיף    4 למסמכי    9.4שבטבלה 

 ההליך. 

הסעיף.  בהוראות  שינוי  יחול  לא 
י האיכות  בהתאם וניקוד  ענק 

ול האיכות  אחרון פרלפרמטר  סום 
 . של הלמ"ס

 

 

  9.4סעיף  הזמנה  .25
סעיף )

 ( 5משנה 

להבהיר   היתרון מתבקש  האם 
עבר  ספורטאית  עבור  שיינתן 

מאמנת  אולימפית   עבור  גם  יינתן 
 .ת בעבראולימפי

 חיובי. 

להבהיר   16.1סעיף  הזמנה  .26 יפורסמתבקש    מומתי 
 הליך. הגופים שזכו ב

מפורטת   המועדים  ריכוז  טבלת 
ההליך.    4בסעיף   זוכים למסמכי 

 יבחרו בסיום שלב בחינת האיכות.

 –עדכון  הזמנה  .27
הוספת 

 16.2סעיף 

 :  למסמכי ההליך 16.12הבא יתווסף כסעיף  הנוסח

מתן השירותים, ו   ביצוע הפרויקט  מתחייב כי יעסיק לצורךהזוכה    מציעה"
אין   לפיו  ישראל,  עובדים אשר התקבל בגינם אישור ממשטרת  ורק  אך 

מין מניעה   עברייני  של  העסקה  למניעת  לחוק  בהתאם  להעסקתם, 
, וכי טרם כניסתו למוסד חינוכי לצורך 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א 

להציג בפני קצין   מציע הזוכהמתן השירותים )ככל שיידרש(, מתחייב ה
מטעמו.   המועסקים  לגבי  כאמור  אישור  החינוכי  המוסד  של  הביטחון 

בה שלא  חינוכי  למוסד  כהפרה  כניסה  תחשב  זה  סעיף  להוראות  תאם 
 . "יסודית

הבהרה  הזמנה  .28
 יזומה

התאחדות ספורט  למסמכי ההליך, לפיו    5.2תשומת לב המציעים לסעיף  
הגיש רשאים ל  ו/או איגוד ספורט ו/או אגודת ספורט ו/או מועדון ספורט

לתמיכה   יותר  בקשה  לא  אחדעבור  ו/או  בלבד  מפרויקט  במישרין   ,
 . בעקיפין 

 

 

 בכבוד רב, 

מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות  
 בספורט 

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו 

__________________ _ ___ 

 חתימת המציע              


