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מועדוני ספורט אגודות ספורט ו, ספורט איגודיהתאחדויות ספורט, ל  2022/56 ' מסקול קורא 
   2202לשנת   "בספורטונשים   נערות  ,ילדותקידום " בנושא הגשת פרויקטיםל

   כללי .1

"( ולפי החלטת  וינגייטחוק  )"  2017-בהתאם לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז .1.1
"( תהווה חלק  אתנההמרכז לקידום ספורט נשים )"   - (, הוחלט כי אתנה  30.03.2017מיום  )  2621ממשלה  

 "(. המכון" וגם "מכון וינגייטמיחידות המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"

תקציב  במסגרת   העבודה    2021לשנת  אתנה  אישור  לשנת    לשותכנית  תקצוב  הוחלט  ,  2022אתנה  על 
)  יםפרויקט  ויצגים את  י מאינם  אשר  באיגודי הספורט  ו/ענפי העל  ספורט    מועדוני/אגודותאו מועדפים( 
יעלה  ל  .בכלל הענפים  תחרותי  זה תקציב בסכום שלא  לטובת קול קורא  כך, הוקצה  ₪    5,000,000שם 

 "(.  התקציב)"

 הפרויקטים מטרת .1.2

להגדלת   רב משתתפות המסייע  הנשיםתשתית  פרויקט  בספורט  ספורט  והנערות המשתתפות  הילדות   ,
ידי   בישראל  התחרותי שימור  על  גיוס,  ספורטאיות   ,פעולות  המקצועית  ו   טיפוח  המעטפת  חיזוק 

 הוגנות ומוגנות בספורט.  ,ערכים של שוויון תוך הקניית   , והכללספורטאיות פעילות

לבחור    ת היה רשאית המכון,  יחידות  , המהווה כאמור יחידה מאתנה,  זה  , במסגרת קול קוראנוכח האמור .1.3
  "הקול הקורא: "בהתאמה)  כמפורט בקול קורא זהנערות ונשים בספורט    ,לקידום ילדותפרויקטים    55עד  

לקדם    ים המעוניינמועדוני ספורט  ו  אגודות ספורט ספורט,    איגודיהתאחדויות ספורט,    .("הפרויקט/ים"-ו
מוזמנכאמורפרויקטים   הצע  ים,  לתנאיהלקול    הלהגיש  בהתאם  זו  קורא  להלן ו,  הזמנה    כמפורט 

 . "(ההזמנה")

מבחנים לחלוקת תמיכות  מסמך  קורא זה לבין האמור במובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בקול   .1.4
של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט, באיגודי ספורט, באגודות ספורט ובמועדוני ספורט לפי  

המופיעה במסמך  ההוראה  ותכריע  , תגבר  "(מבחני תמיכותמסמך  )"  1985-חוק יסודות התקציב, תשמ"ה
 . מבחני תמיכות

 מימוןה סוגי הפרויקטים והיקף .2

 : כדלקמן לרצועות יחולקו    הפרויקטים

 פרויקטים  מספר   מימוןה היקף המציע  זהות רצועה

 ' א   רצועה 

ידי    פרויקטים על  שיוגשו 
ו/או   ספורט  התאחדות 
שייך   שאינו  ספורט  איגוד 

   לענף על או ענף מועדף.

ידי   על  שיינתן  המימון    אתנה היקף 
בזו,    ברצועהפרויקט  לכל   ך  סיהיה 

  150,000ועד לסך של    ₪  100,000  לש
    . אתנה  ה של דעת   שיקול  לפיוזאת  ,  ₪

רשאית   אתנה   ת הא 
  פרויקטים   10  עד  לבחור

 . א' רצועהמסגרת ב

 'ב רצועה

ידי    שיוגשו  פרויקטים על 
 רב ענפיות.  ספורט  אגודות  

 

ידי   על  שיינתן  המימון  אתנה  היקף 
בזו,    ברצועהפרויקט  לכל   ך  סיהיה 

  150,000  ועד לסך של   ₪  100,000  לש
 . אתנה  ה של דעת   שיקול  לפיוזאת  ,  ₪

  ת רשאי  האת   אתנה
  פרויקטים   20  עד  לבחור

 . ב' רצועהמסגרת ב

 'ג צועהר

ידי    שיוגשו  פרויקטים על 
ספורט/מועדוני   אגודות 

 או  ספורט; 

ידי    שיוגשו  פרויקטים על 
אגודות   בין  פעולה  שיתוף 

 ספורט/מועדוני ספורט.  

ידי   על  שיינתן  המימון  אתנה  היקף 
בזו,    ברצועהפרויקט  לכל   ך  סיהיה 

  120,000  ועד לסך של  ₪  80,000  לש
 . אתנה  ה של דעת   שיקול  לפיוזאת  ,  ₪

  ת רשאי  האת   אתנה
  פרויקטים   25  עד  לבחור

 . ג' רצועהמסגרת ב

שיינתן על ידי    המקסימלי   סכום התמיכה מ  %20-ל  שווההגדול או הנדרש להציג מימון ממקורות עצמיים בהיקף    המציע:  הערות 
לא יעלה על    אתנה שיינתן ע"י    סכום התמיכה הסר ספק,    ן עמ, וזאת בהתאם לרצועה הרלוונטית אליה מוגשת הצעתו. ל אתנה
 להלן. 5מהסכום הרלוונטי המוצע עבור כל רצועה, והכל כמפורט בהוראות סעיף  80%

   תקופת ההתקשרות  .3
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  12-להאריך את תקופת ההתקשרות בתהיה רשאית  אתנה  כאשר    ,חודשים  12-ל תהיה  תקופת ההתקשרות  
אם ימומשו  ב  ,סך תקופת ההתקשרות  .להכך  ס  הארכות  4-מ, בכל פעם, ובכל מקרה לא יותר  חודשים נוספים

  .חודשים  60תהיה  ,כל האופציות

 טבלת ריכוז מועדים  .4

 מועד אירוע

 2022, פברוארל 16רביעי,  יום מועד פרסום ההזמנה 

   2220, במרץ 10שלישי,  יום שאלות הבהרה מטעם המציעים המועד האחרון להגשת 

 12:00בשעה   2022, במרץ 23שלישי,  יום להגשת ההצעות במענה להזמנה  האחרוןהמועד  

המכון יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים הנקובים  
מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי. במקרה    ,בסעיף זה לעיל. למען הסר ספק

התאריך  של   יגבר  בהזמנה,  אחר  מקום  בכל  שמצוין  תאריך  ובין  שלעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה 
שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או בהודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד  

 מנה. פרסום ההז

 והנחיות נוספות היקף המימון, סוג הפרויקט .5

ו/או מועדון    ספורט  ת אגוד  אוו/  ספורט  איגודהתאחדות ספורט ו/או  וגש על ידי  ת  ההצעה לקול קורא זה .5.1
עונים על תנאי הסף  אשר    ,"(הספורטחוק  )"   1988-, כהגדרת מונחים אלו בחוק הספורט, תשמ"חספורט

 . "(ים/המציעלהלן )"  6 המפורטים בסעיף

ל אינו  אשר    "ספורט  איגוד" הקטגוריות    ףמועד  ענף לאו  /ו  על  ףענמשתייך  מועדוני  /אגודותל  ו/אובכל 
הענפים  תחרותיה ספורט  ה ל   ,בכלל  ברשאי  זההשתתף  קורא  זכות  קול  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  אחרת  , 

   .העומדת למכון על פי קול קורא זה

אף  על    .מבחני תמיכותמסמך  בעל ידי משרד התרבות והספורט  שהוגדר  כפי    –"  ענף מועדף"  – בסעיף זה  
סכום שאינו עולה  ב אך נתמך  ,מועדף, מובהר כי איגוד ספורט אשר משתייך לענף  ולמען הסר ספק  האמור

     .'ארצועה ולהגיש פרויקט ללהשתתף בהליך זה ₪, רשאי  1,500,000על 

הגיש בקשה לתמיכה  רשאים לספורט  מועדון  או  / ו  ת ספורטאגודספורט ו/או    איגוד התאחדות ספורט ו/או   .5.2
לבדוק את כל הפרויקטים    ת אישרהא  ת  אתנה  ., במישרין ו/או בעקיפיןבלבד  מפרויקט אחד לא יותר  עבור  

ו/או להחליט מראש עבור איזה פרויקט תיערך    הספורט  אגודת/מועדון/איגודהתאחדות/ם  שהוגשו מטע
 .  תוהמוחלט תהבלעדי העל פי שיקול דעת , והכל ההצעות בדיקה במסגרת בחינת

  2יקבע בהתאם לרצועות המפורטות בסעיף  פרויקט,  כל  למציע, עבור    המכון היקף המימון שיינתן על ידי   .5.3
מקרה,   בכל  ביניהם.  הפרויקטים  וחלוקת  יעלה  לעיל  המימון  לא  של  עלהיקף    היקףמסך    80%  שיעור 

סכום  על מנת לקבל את    "(.סכום התמיכה)"  שמעמיד המציע  עצמיהמימון  ה  לרבות סכום  ,הכוללהפרויקט  
ב   עצמי, המציע נדרש להציג מימון  התמיכה כמפורט    סכום התמיכהמ  20%  -   בהיקף השווה או הגדול 

 .  להלן

  מעלות הפרויקט   20%לפחות    הפרויקט, בשיעור שלהמציע מתחייב להעמיד מקורות עצמאיים למימון   .5.4
העצמי)" וזאת"(המימון  התמיכה    ,  לסכום  אתנה  מעבר  ידי  על  בגין  שיינתן  כמפורט  פרויקט  הלמציע 

₪,    120,000  -השווה ל  סך  בלדוגמה, ככל ואתנה תעניק למציע סכום תמיכה  .  לעיל  5.3  בהוראות סעיף
של    המציע סכום  לפחות.    30,000יעמיד  מתשלומים  ₪  הכנסות  כי  בהשמובהר  הספורטאיות    םנשאו 

 .  של המציע ייחשבו כחלק מהמימון העצמיבכל מקרה לא ו ולא יכלל  ,, כהגדרתו לעילמציעהמשתתפות ב

בהתאם    וחליט לממש את האופציה הנתונה ל י   ככל, והמכון  .לשנת פעילות אחת בלבדיינתן    סכום התמיכה .5.5
 . , יוענק סכום תמיכה רלוונטי בהתאם לתקופת ההארכה שמומשהלעיל 3לקבוע בסעיף 

ותשלום עבור העסקת   נדרש לצורך ביצוע הפרויקטאשר   מתכלה סכום התמיכה יינתן לצורך רכישת ציוד   .5.6
הפרויקט לצורך  ייעודים  תפקידים  מקרה,    .בלבד  בעלי  קבועבכל  ציוד  רכישת  תתאפשר  דוגמת    ,לא 

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

  זה. המציע מתחייב כי הפרויקט המוגש אכנית המוצעת יגובשו כמענה לקול קור ווהת   מודגש כי הפרויקט .5.7
דובר  , אלא משתייך לפעילות קבועה המתבצעת על ידי המציעמ  ולא  נכלל במסגרת תקציבו השוטףלא  

ת יצירת  הכולל  חדש,  מדריכות  בפרויקט  ספורטאיות,  ונערות,  ילדות  ושימור  לגיוס  ייחודית  כנית 
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חשיבות העיסוק בספורט בכלל, ועבור ילדות ונערות  כנית העשרה מגוונת להורים, בדגש על  ומאמנות; ת
  ; העצמהאגודות/מועדוני ספורט/איגודיםלהתאחדויות/ילדות  ורישום  גיוס  לתוך התייחסות  והכל  ,  בפרט

 . וקידום מנהיגות נשים/מדריכות/מאמנות

בין היתר  את    הלעצמ  תשומר  אתנה,  בקול קורא זהעל אף האמור   .5.8 הזכות להגדיל את סכום התמיכה, 
כתוצאה מאי ניצול התקציב במלואו ו/או כתוצאה מהגדלת התקציב ו/או כתוצאה מניוד תקציב בין סוגי  

הבלעדי. כמו   ההרצועות ו/או הפרויקטים, על פי קריטריונים שיקבעו על ידי אתנה ובהתאם לשיקול דעת
להקצות תקציב או ליתן מימון עבור פרויקטים שלא נכללו במסגרת קול קורא    תהיה רשאית  אתנהכן,  

ענף מועדף  ענף על וכזה, לרבות עבור גופים שלא סווגו במסגרת קול קורא זה ו/או גופים שהוכרזו בעבר כ
ליתן עדיפות בחלוקת התקציב    תהיה רשאית  אתנהבוטל. כן,    2021ותקציב המועדפים שלהם עבור שנת  

 ומי התמיכה לענפי העל הכוללים את מספר המשתתפות הגבוה ביותר. ו/או סכ 

בהן לא יבחרו פרויקטים בהיקף    בנסיבות את הזכות    הלעצמ   ת שומר  אתנה מובהר כי    , מבלי לגרוע מהאמור .5.9
לבחור כמות   ,ראויות  אינן  המציעים  של  התכניותמצא כי ת  אתנהלעיל ו/או בנסיבות בהן   2הקבוע בסעיף  

לעיל ו/או להוסיף או לגרוע פרויקטים    2המפורטות בסעיף    גדולה יותר של פרויקטים באחת מהרצועות
הכל על פי  ו,  ו/או לחלק תקציב לפרויקטים שלא נכללו במסגרת קול קורא זה  באחת מהרצועות כאמור

 הבלעדי. השיקול דעת

זכה למימון נוסף  יהוקצה מימון כלשהו מאתנה, לא    ושבגינ ולפי קול קורא זה  שנבחר    פרויקטכי    מובהר .5.10
 . ו/או מתוכניות מסובסדות אחרות באתנה  מאתנה

 הסף  תנאי .6

להגיש הצעה   זה,    לקול רשאי  ל  מציע רק  קורא  להגשת ההצעות  במועד האחרון  בכל  זה  קורא  קולהעומד,   ,
 :  במצטבר יםהבא  תנאיםה

  2הוראות סעיף  , לרבות  1976-מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.1
 ; לחוק האמור )בדבר ניהול פנקסים ודיווחים(

 : מאלהאו יותר  אחד שהואכנ"ל, מציע  .6.2

 ; התאחדות ספורט ו/או איגוד ספורט, כהגדרת מונחים אלו בחוק הספורט .6.2.1

בכל התנאים    ת /, אשר עומדבחוק הספורטאלו    יםכהגדרת מונח  ו/או מועדון ספורט,  אגודת ספורט  .6.2.2
 : במצטברהבאים 

 ; מבחני תמיכותמסמך ל 6סעיף הנקוב בתנאי הסף  בהוראות ת/ומדע .6.2.2.1

רלוונטיבה  /מרשו .6.2.2.2 ספורט  התקציב    טרם  חודשים  12לפחות    וזאת,  איגוד    לגביה שנת 
 . התמיכה סכוםמתבקשת 

כנ"ל, .6.3 כספיעל    מדווחאשר    מציע  התקציב  מחזור  בשנת  הגבוה    ,2019-2020  או  2018-2019עונת  של  , 
 בהיקף שלהלן: , מבניהם

  500,000  לפחות  מחזור כספי בהיקף של  –)רצועה א'(  ספורט    יאיגוד התאחדויות ספורט ו/או  עבור   .6.3.1
 ;  לשנה ₪

 ; לשנה ₪  300,000 לפחות  כספי בהיקף של מחזור –)רצועה ב'(  תורב ענפי ספורט  ותעבור אגוד .6.3.2

פרויקטים שיוגשו על ידי  חד ענפיים ו/או עבור    מועדוני ספורט ו/או    תוחד ענפי ספורט  עבור אגודות  .6.3.3
ספורט ספורט/מועדוני  אגודות  בין  פעולה  ג'(    שיתוף  לפחות  –)רצועה  של  בהיקף  כספי    מחזור 

 . לשנה₪  150,000

מובהר כי על אף האמור לעיל, אגודות ספורט ו/או מועדוני ספורט שונים רשאים להגיש בקשה  :  הערה
שימשותפת   הכספי  והמחזור  זה,  הכספי  ילעניין  המחזור  יהיה  כזה  יםלמבקש  המשותףבחן  במקרה   ;

 .וגדר בבקשהיש בלבד כפי  דאחספורט  ת/מועדון הניהול השוטף של הפרויקט יתנהל מול אגוד 

ביכולתו  כנ"ל,  מציע   .6.4 מאשר  יפחת  שלא  בהיקף  הפרויקט  למימון  עצמאיים  מקורות    20%  –   להעמיד 
וכן    ,המציע להציג את העלות הכוללת של הפעלת הפרויקטעל מובהר כי    .המצטבר של הפרויקטמהסכום  

 לעיל. לציין ולהצביע על מקורות המימון העצמאיים כמפורט  

  , את בעלי התפקידיםבמסגרת הפרויקטעסיק  יבקול קורא,  כזוכה  אשר במידה והצעתו תיבחר    ,"לנכ  מציע .6.5
 : שלהלן

   – ת לפרויקט/רכז .6.5.1

בהיקף שלא   –א' וב'(    ות)רצוערב ענפית    ת ספורטאיגוד ו/או אגודהתאחדות ו/או  עבור   .6.5.1.1
 ;שעות חודשיות  30 - יפחת מ 
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אגודות   .6.5.1.2 ו/או  ספורט  עבור  ענפיות  ספורטחד  עבור    מועדוני  ו/או  ענפיים  פרויקטים  חד 
לא יפחת מ בהיקף ש –)רצועה ג'(  שיוגשו על ידי שיתוף פעולה בין אגודות/מועדוני ספורט

 .  שעות חודשיות 20 -

ת ביחס  /הרכזשקיע  י/תאותו  מתייחס לשעות    היקף השעות האמור,מובהר כי  למען הסר ספק,  
 ;לפרויקט נשוא קול קורא זה 

 ת תעודת הסמכה בהתאם לחוק הספורט. /בעל – ת/מאמנ .6.5.2

  2019בשנת הפעילות  לפרויקט הרלוונטיים הספורט בענפימספר הספורטאיות הפעילות "ל, אשר כנ מציע .6.6
 : עמד על , הגבוה מבניהם,2019-2020או   2018 –

ו/או איגוד ספורט  עבור .6.6.1  פעילות  ספורטאיות  100  –לעיל    6.2.1כאמור בסעיף    התאחדות ספורט 
 יפעל הפרויקט. םבה הספורט  יספורט ו/או איגודהת יוהתאחדו במסגרת וזאת, לפחות

  פעילות   ספורטאיות  25  –לעיל    6.2.2כאמור בסעיף  חד ענפי    ספורט  ןת ספורט ו/או מועדואגוד  עבור .6.6.2
   יפעל הפרויקט.  םהספורט בה מועדוני /וזאת במסגרת אגודות ,לפחות

  80  –  ים בשני ענפים לפחותאשר פועל  יםספורט רב ענפי  נימועדו או  /ספורט רב ענפית ו  ותאגוד   עבור .6.6.3
  , וזאת במסגרת אגודות/מועדוני הספורט בהם יפעל הפרויקט.לפחותפעילות  ספורטאיות

( רשאים להגיש  לעיל  6.2.2  -  6.2.1: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגופים השונים )כאמור בסעיפים  הערה
מספר הספורטאיות יחושב לפי מספר    – ; במקרה כאמור  מציע אחדהצעה משותפת לקול קורא זה ולהוות  

חד  הספורטאיות המצטבר של כלל הגופים הנוגעים בדבר; מובהר כי בכל מקרה הפרויקט יתנהל מול גוף א 
 "(.גוף המובילה בלבד, אשר יוגדר במסגרת ההצעה כגוף מוביל )להלן: " 

   פרויקטל תוכנית .7

ביחס  וזאת  ,  המאפיינים הבאיםו  הפרטים  כלאת    , לכל הפחות,אשר תכלול  לפרויקט  המציע נדרש להגיש תכנית
  התכנית: "ביחד  )להלן  , כדלקמןלעיל  6  בסעיף  ותובשים לב לדרישות הסף הנקוב  שנת פעילות בנפרדלכל  

  :"(המוצעת

נושא הפרויקט,  תכנית המוצעופרטי הת .7.1 ביצוע הפרויקט, מספר השעות  מטרת הפרויקט,  , לרבות  אופן 
 ;בפרויקט ות הצפויות המשתתפמספר ו

   ;פירוט קהל היעד לפרויקט .7.2

   ;פירוט הציוד, התשתית והמתקן העומדים לרשות המציע לביצוע הפרויקט .7.3

  טית;וונפרטים על כוח האדם שיוקצה לפרויקט, כולל הכשרתם הרל .7.4

מנהלהערה הפחות,  לכל  יהיו  הפרויקט  במסגרת  כי  יודגש  אין  נ/ת.  מאמו  פרויקט  ת /רכז  פרויקט,   ת /: 
 . ת/נמאמישמש גם כרכז/ת פרויקט  כי מניעה 

 ;  זמנים מפורט לביצועלוח  .7.5

המידה(    הספורטאיות ומספר  פרטי   .7.6 אמות  במסמך  פעיל/ה  ספורטאי/ת  להגדרת  )בהתאם  הפעילות 
  הרשומות בהתאחדות/איגוד/אגודה/מועדון הספורט;

- בהיקף שלא יפחת מ  שיהיההמציע,    של העצמי    המימוןתקציב הפרויקט, לרבות הצגת    – נספח תקציבי   .7.7
ה  20% הפעלת    כי ובהר  מ  .הפרויקטשל  מצטבר  מהסכום  של  הכוללת  העלות  את  להציג  נדרש  המציע 

 .  לעיל 6.4 - ו  5.4 פיםובסעי וכן לציין ולהצביע על מקורות המימון העצמי כמפורט בסעיף זה  ,הפרויקט

על מנת ליתן    יםנדרש  רשא  ,הרלוונטייםמסמכים  המידע והכל  את    להציג  שי כי    מובהר   , למען הסר ספק .7.8
 להלן.   9.4 - 9.3 מענה לפרמטרים הנקובים בסעיפים

  :ותהער .7.9

  ,שנת פעילות בנפרדביחס לכל  לפרויקט    יש להגיש את התוכנית המוצעת  כי   יםתשומת לב המציע  .7.9.1
  לפחות. שנות פעילות  2ועבור  

המתבצעת על ידי המציע  למען הסר ספק, מובהר כי הפרויקט המוגש אינו משתייך לפעילות קבועה   .7.9.2
 . ואינו נכלל במסגרת תקציבו השוטף

 הצעהל המצורפיםהמסמכים  .8

 :להלן  המפורטיםהמסמכים   כלאת , המציע יצרף להצעתו התנאים הוכחת לצורך

בדבר .8.1 של    אישור  ו/או  רישומה  הספורט  ו/או  התאחדות  הספורט  מועדון  אגודאיגוד  ו/או  הספורט  ת 
 ; והחל"צ רשם העמותותכעמותה, מטעם  הספורט
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 חודשים לפחות מטעם רשם העמותות וחל"צ;  12-תקף ל אישור ניהול תקין .8.2

 המציע; של   יוהכולל את מטרות המציע,  תקנון העתק  .8.3

  במציע מטעם עורך דין או רואה חשבון;  מורשי חתימהבדבר אישור  .8.4

מהסכום    20%-בהיקף שלא יפחת מ  עצמימימון    עמידאישור רואה חשבון, המעיד על יכולת המציע לה .8.5
שנת התקציב  עבור  לשנה לפחות, וזאת    של המציע, כספי  המחזור  היקף הוכן על    ; המצטבר של הפרויקט

 .  מבניהם, הגבוה 2020-2019או  2019-2018של עונת 

  ;לקול קורא זה'  אנספח , בנוסח המצורף כמלא וחתום על ידי המציע טופס פרטי המציע .8.6

מטעם  - על  מה חתוהצהרה   .8.7 כך  לשם  המורשה  מימון  המציעידי  מכפל  הימנעות  המצורף    ,לעניין  בנוסח 
   לקול קורא זה; 'ב נספחכ

קול  ' לגנספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ- ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על .8.8
 קורא זה; 

עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים האמורים  לחוק    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .8.9
 ;תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות

לקול  '  דנספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על - תצהיר חתום על .8.10
  האמור. במסגרת  האיכות  ציון  מתן  לצורך  כןבתנאי הסף ו  המציע  תעמיד  הוכחת  לצורך  וזאת,  קורא זה

 .הרלוונטייםהמסמכים המידע ו  כל את להצעתו יצרף  המציע

בסעיף    מוצעתה   תכניתה .8.11 בהרחבה  ו  הכוללת,  לעיל  7כמפורט  תקציבי  על  נספח  חופשי  והסבר  פירוט 
הפרויקט, וכן כל מידע ומסמך נוסף הנדרש לצורך הוכחת הפרמטרים לקבלת ציון איכות על פי סעיפים  

 ;לקול הקורא 9.4 - 9.3

 ., חתומים על ידי המציע בתחתית כל עמודהבהרה מסמכיומסמכי קול קורא זה, נספחיו  .8.12

 להלן.  9.2 ףעל מנת ליתן מענה לפרמטרים הנקובים בסעינדרש אשר נוסף מסמך  מידע ו/או כל  .8.13

,  גוף המובילהיצרף  לעיל(,    6.6  ף ככל והפרויקט מוגש כהצעה משותפת של מספר גופים שונים )כאמור בסעי .8.14
 את כל המסמכים שלהלן:  בנוסף לאמור לעיל, 

בין   .8.14.1 פעולה  שיתוף  הסכם  או  מחייב  הבנות  בפרויקט    הגופיםמסמך  חלק  לקחת  המבקשים 
 במשותף;

 . לניהול הפרויקטגוף המוביל  ה תאודות הסמכמטעם הגופים השונים כאמור, אישור  .8.14.2

 בחינת הפרויקטים   הליך .9

 תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשלושה שלבים: .9.1

תנאי הסף    בכלהצעה שלא תעמוד  מובהר כי  תנאי הסף.  עמידת המציע בדרישות  בדיקת    :'שלב א .9.1.1
 .תיפסל –

המפורטות  בהתאם לאמות המידה  ותנוקד  הצעתו תיבדק  מציע שעמד בכל תנאי הסף,    : 'שלב ב .9.1.2
שיקבל המציע בכל הפרמטרים    המשוקלל  קוד יסך הנ   הוא  הצעההסופי שיינתן לכל  הניקוד    . להלן

  ."(הניקוד הסופילהלן: ") במצטבר

המציעים באופן  כנית המוצעת שיגישו המציעים, תשמש את המכון על מנת לדרג את  מודגש כי הת
כנית  ו כמתאימים ביותר, והכל בהתאם לתפרויקטים שיימצא  55  שבו, בסיומו של ההליך, יבחרו עד

 המוצעת, המידע והמסמכים שיוצגו במסגרתה. 

 .  קיבלו את הניקוד הסופי המרבי הגבוה ביותר, כזוכות בהליךר ש אצעות הה : בחירת 'שלב ג .9.1.3

שנקבעו, יהיו אלה שקיבלו את הניקוד הסופי    רצועותמה  תפרויקטים שיאושרו לתמיכה, בכל אח
המרבי הגבוה ביותר ושסכום התמיכה המרבי הכולל שלהם אינו עולה על סך כל התקציב שהוקצה  

 לאותו נושא.  

 :  שלהלןאמות המידה ציוני האיכות של ההצעות ייקבעו בהתאם ל .9.2

  בציון   משקל  איכות   פרמטר 
 האיכות 
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    :להלןשמהציון הסופי. הציון שיוענק ייקבע על פי המפורט בטבלה  35% –התרשמות מהפרויקט  .9.3

 מרבי  ניקוד משנה  סעיף 'מס
 

 הפרויקט  מהתרשמות כללית   .1

ב נשים  ספורט  מתאמת  וקיימת  באיגוד  ככל  ו/או  הספורט  התאחדות 
בקשר עם הפרויקט   לחוות דעת המתאמת   10%מתוך   3%, יוענקו  הספורט
 שהוצג. 

10% 

   הקצאת מתקנים וציוד מתאים לפעילות הפרויקט  .2

הפרטים  הערה לכל  יתייחס  המציע  זה  איכות  לתנאי  המענה  במסגרת   :
מתק   –שלהלן   שעות  מתקנים;  להקצאת  איכות  התחייבות  המתקן  ן; 

לפרויקט; עבור    והתאמתו  ייעודי  לשימוש  מתקנים  ו/או  ציוד  הקצאת 
ילדות, נערות ונשים בלבד; התחייבות למס' יחידות אימון בשבוע, לרבות  

 משך כל אימון. 

10% 

 אירועי ספורט ייחודיים לילדות ונערות בפרויקט   .3

 בפרויקט. : השתתפות הספורטאיות הנבחרות אשר ייקחו חלק הערה
7% 

 8% הצגת תכנית פרסום, שיווק ויחסי ציבור    .4

 35%  "כסה

שיוענק ייקבע על פי המפורט בטבלה    הציון.  הסופי  מהציון  65%  –  של הפרויקטכללית ומקצועית    הערכה .9.4
   :להלן

 ניקוד מרבי  סעיף משנה  'מס

לרבות נספח תקציבי, אבני דרך לביצוע ולוח זמנים עבור    תכנית עבודההגשת    .1
במסגרת  .  לפחות(שנות פעילות    2)ועבור    כל שנת פעילות של הפרויקט בנפרד

מקצועית המוצעת  ה מידת ההתאמה של התכנית    ,בין היתר  ,בחןיסעיף זה ת
 . וכן המטרות והיעדים לביצוע בכל אחת מהשנים  ,לגילאי הילדות

20% 

מקצועית תכנית    .2 המוגש  תמיכה/)העשרה  מעטפת  לפרויקט  בהלימה   )
בפרויקט,   המצוינים  לגילאים  בראיה  כולל  אשר  בהתאמה  קורס/אימון 

 כנית העשרה לצוות האימון מקצועי ו/או הורים. תוכן  מגדרית
13% 

 7% כנית מוגנות בספורט לספורטאיות ואנשי צוות/מאמניםת  .3

או    .4 גאוגרפית  ה  פרסום  יפל  ע)  סוציואקונומיתפריפריה  של   ,"ס(למאחרון 
 : בחלוקה הבאה

 . 2.5%  –מחצית הנקודות  –גאוגרפית או סוציואקונומית 

 . 5%  –מלוא הנקודות  – סוציואקונומית וגאוגרפית 

5% 

 35% להלן.  9.3 בסעיף המופיע לפירוט בהתאם –התרשמות מהפרויקט 

  בהתאם  –  (הפרויקט  מורכבות)לרבות    הפרויקט  של  כללית  מקצועית  הערכה
 65% להלן.   9.4 בסעיף המופיע לפירוט

 100% "כסה
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של    ה/ במסגרת סעיף זה ייבחן ניסיונו  –  הפרויקטאו רכז/ת    ת/ניסיון מנהל  .5
רכז/ת  הפרויקט  ת /מנהל למנהלתת,  /המוצע  או  יתרון  יינתן    רכזת/כאשר 

 . פרויקט

לספורטאיינתן  *  ספורטאית  /ו  אולימפית  עבר  יתיתרון  נבחרות  מעבר  או 
 . בינלאומיאת ישראל באופן  הייצגאשר ישראל 

5% 

הצגת תכנית לפיתוח וקידום    –  מאמנות ומדריכותוהעצמת  קידום  תכנית ל  .6
באמצעות   בפרויקט  ומאמנות  קורסים    ,השתלמויותמלגות,  מדריכות 

 . ועוד מקצועיים
10% 

מעבר לדרישת  וזאת  מימון הפרויקט ממקורותיו של המציע,  המוצע לסכום  ה  .7
 5%  .לעיל 6.4ף הסף הנקובה בסעי

 65% "כסה

 אופן בחירת הפרויקטים   .10

  9.3בדיקת ההצעות בסעיפים  ל  אמות המידהב  הגבוה ביותרהמשוקלל  ציון  ה  אתהמציעים אשר יקבלו  ייבחרו  
ניקוד  תינתן עדיפות למציע אשר    ,בין מציעים  זההסופי  במידה של ניקוד    .מציעים  55יותר  לכל ה ו לעיל,    9.4  -
עדיין  ככל ו  .גבוה יותר ממשנהו  ,שקיבל  לעיל(  9.4)כמפורט בסעיף    " מקצועית של הפרויקטההכללית וערכה  הה"

הגשת תכנית  )"  לעיל  9.4  בסעיף  1אמת מידה  תינתן עדיפות למציע אשר ניקוד    ,בין המציעים   שוויוןיתקיים  
  .ממשנהו גבוה יותרשקיבל , "(עבודה לרבות נספח תקציבי 

 הנחיות להגשת הצעות  .11

בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות   קורא הקולהמכון רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי  .11.1
 . לרבות לאחר פרסום התשובות להןהבהרה, 

קורא    את .11.2 קול  שכתובתו    זהמסמכי  והספורט  התרבות  משרד  מאתר  להוריד  ניתן  ההצעה  וטופסי 
www.mcs.gov.il  שכתובתו וינגייט  מכון  ומאתר   ,www.wingate.org.il,    במלואם ימולאו  הטפסים 

 ידי הגורם הרלוונטי. - וייחתמו על

הבהרה מצ .11.3 בשאלת  לפנות  המעוניין  המקוונת  יע  המערכת  באמצעות  הצעה  להגיש  באופן  ,  ו/או  יירשם 
מערכת   באמצעות  מקוונת  הצעות  לתיבת  בשם    SourcingVisionעצמאי  בקובץ  להנחיות  ובהתאם 

)להלן:   זו" שיפורסם באתר המכון בעמוד פרסום הזמנה  מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים"
באם    ,וסיסמה(הרשמה יוגדרו ללקוח פרטי כניסה )שם משתמש  ה  ביצוע "(. בתיבת ההצעות המקוונת"

 .הינו משתמש חדש במערכת

קורא   קוללתשומת הלב כי רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות המקוונת יוכלו להגיש שאלות הבהרה  .11.4
 .זה

    – באחת משתי האפשרויות שלהלן  נה תוגש לקול הקורא  ההצעה .11.5

 . בית זולי, מחלקת רכש, מכון וינגייטהממוקמת ב  מכרזיםתיבת הפיזית ל .11.5.1

 באמצעות תיבת ההצעות המקוונת.  .11.5.2

  .לעיל  4  בסעיף   קבועהצעות בהתאם לה לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  בכל מקרה, ההצעות יוגשו   .11.6
להגשת   האחרון  המועד  לאחר  המקוונת  ההצעות  לתיבת  או  המכרזים  לתיבת  תוגשנה  אשר  הצעות 

 ההצעות, לא תתקבלנה.

כמפורט     PDFההצעה תוגש בשפה העברית בקובץ אחד אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט .11.7
מועדוני ספורט  אגודות ספורט ו,  ספורט  איגודיהתאחדויות ספורט,  ל   2022/56  'מסקול קורא  "  –להלן  

פרויקטים של  להגשת  עמידתו  הוכחת  לצורך  הנדרשים  המסמכים  כל  את  המציע  יכלול  זה  בקובץ   ."
כשהם מלאים וחתומים על ידו במקומות המיועדים לך; וכל    ;חובהה המציע בתנאי הסף וביתר דרישות  

 .יתר המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהזמנה זו 

בפורמט   .11.8 עותק מושחר  ההצעות המקוונת  לתיבת  לטעון  רשאי המציע  לאמור,  תחת השם    PDFבנוסף 
" המהווה עותק נוסף של ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי,  עותק מושחר"

סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון כי הוא רשאי  
לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים בהצעתו. מובהר כי המכון  

על של  - יחליט,  לעיונם  יחשפו  אשר  המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי 
כל מידע    –המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה  

http://www.mcs.gov.il/
http://www.wingate.org.il/
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וכן   המציע,  מטעם  לקוחות  ופרטי  שמות  לרבות  הסף,  בתנאי  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 
אינם חסויים. המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את    –  להצעתו הכספית

וכי מידע כאמור הנו כפוף    קורא  קוללהגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה  
 , אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע. זה קורא בקוללזכות עיון של מציעים אחרים 

טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה/הצעה, על מנת להבטיח    ד יממהע מומלץ לבצע את ההרשמה   .11.9
ככל שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי    ,זמן מספק לתמיכה טכנית למציע

אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על  
יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר    כל רכיביהן ולא

ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית. כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות  
  ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות   ,ותקינות רשת האינטרנט

לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה,  
איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות. מכון וינגייט אינו אחראי  

כל טענה  להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על  
ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל  

 . הקשור, הכרוך והנובע ממנו

 המועד והמען להגשת ההצעות .12

המועד האחרון להגשת לעיל )להלן: " 4 למועד הקבוע בסעיף המקוונת, עד ההצעותההצעה תוגש לתיבה  .12.1
הצעות אשר תגענה לתיבת ההצעות המקוונת לאחר המועד האחרון  לפסול    רשאי  יהיה  מכוןה"(.  הצעות

 . להגשת ההצעות

בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן    םרשאי  אתנהאו  /ו   המכון  .12.2
 . הבלעדי םעל פי שיקול דעת  ,לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם ייעשו  /ו כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם   .12.3
להתעלם    םרשאי  אתנהאו  /ו   מכוןהם חסרי תוקף וה  ,ל דרך אחרתבתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכ

 .  הבלעדי דעת שיקול לפי,  או לפסול את ההצעה םמה

 פנייה לשאלות הבהרה  .13

  ההצעות לתיבה  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן בכתב   .13.1
לעיל, לא יכול לפנות למכון    11.3כי מציע שלא נרשם בהתאם להוראות סעיף    ,המקוונת. תשומת הלב

 בשאלות הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .13.2

 שם המסמך מס' 
  –]הפנייה למסמך אליו מתייחסת השאלה  

 ההזמנה, נספח וכיו"ב[ 

 סעיף/מראה מקום אחר 
אליו   במסמך  הרלוונטי  לסעיף  ]הפנייה 

 מתייחסת השאלה[ 

 שאלה/הערה

 

1.    

מכן   .13.3 ולאחר  ההזמנה  לגוף  המתייחסות  שאלות  תופענה  תחילה  כאשר  עולה  בסדר  יסודרו  הסעיפים 
  שאלות   לעיל.  4המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף    לנספחיו.

 שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

לכל המציעים שהגישו שאלות הבהרה   .13.4 בכתב  לכך, תישלחנה  במועד הקבוע  תשובות לשאלות שתגענה 
ון. עותק מהתשובות שיינתנו  , וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכ המקוונת  באמצעות תיבת ההצעות

. המציע נדרש לצרף את מסמך התשובות להצעתו, כשהוא חתום  ליךההכי  מיהווה חלק בלתי נפרד ממס 
פה. בהתאם לכך, יחייבו את המכון רק תשובות או הבהרות  -על ידו. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל

 שניתנו בכתב.  

למסמכי   .13.5 ותיקונים  הבהרות  להוציא  רשאי  לשאלות    הליךה המכון  בתשובה  אם  ובין  ביוזמתו  אם  בין 
 . הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

  כל לא תינתן בכתב, לא תיצור    רשאלצורך כך,    מטעמם  או מי שהוסמך/ו   אתנהו/או    המכוןכל תשובה של   .13.6
 בסיס לטענת השתק או מניעות.

 ואתנה המכוןזכויות  .14

לבחור פרויקט אחד או    תרשאי אתנהמובהר כי   לקבל כל הצעה שהיא.  יםמחויב ם אינ המכון ו/או אתנה .14.1
 הבלעדי.   המספר פרויקטים או לא לבחור כלל, והכל בהתאם לשיקול דעת
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אין  בכל מקרה  ובנפרד,  ביחס לכל פרויקט    סכום התמיכה שיוענקלקבוע את    םרשאי  ו/או אתנה  המכון .14.2
 .  קול קורא זה תקציב שהוקצה לטובתלהעביר את מלוא סכום ה יםמחויב הם

  את הזכות שלא לאשר חלקים מהנספח התקציבי אשר אינם סבירים   םלעצמ  יםשומרו/או אתנה    המכון  .14.3
,  תהבלעדי  ה, על פי שיקול דעתתרשאי  אתנה. יובהר כי  םבכתב את החלטת  ונמק י זאת    םבעשותו  ,םלטעמ

   גדיר לכך.ת הנספח התקציבי בפרק הזמן שלאפשר למציע לתקן את 

שיקול  על פי    ,לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש  םרשאי  המכון ו/או אתנה .14.4
 , ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.דעתם הבלעדי והמוחלט

כל מסמך או מידע    כןו   ,כדי תהליך בחינת ההצעות  לבקש פרטים נוספים, תוך   ם רשאי  המכון ו/או אתנה  .14.5
צע  , בדיקת ההתאמה של המוו/או התוכנית ו/או הפרויקט  לשם בדיקת ההצעות  םאחר, הדרושים לדעת

 לשם קבלת החלטה.   אתנה או הנחוצים לדעתו/  לתנאי האיכות םבה

ניסיונם, עיקרי ההצעה  הפרויקט,  את הזכות להזמין את המציעים להציג בפניה את    ה לעצמ  ת שומר  אתנה .14.6
ו/או אתנה  ופרטיה.   כדי לקבל הבהרות    ,לפנות במהלך הבדיקה וההערכה  םרשאיהמכון  או  ו/למציע, 

 .  ו/או כל מידע אחר העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות  רויותילהסיר אי בה 

- ובכל מקום אחר המוצע על  ,את הזכות לסייר במתקני המציעים  ה לעצמ  תשומר   ה ו/או מי מטעמ  אתנה  .14.7
 מתן השירותים.  צורך ביצוע הפרויקט ו דם לי

על  מציע החתימת ה .14.8 ביטוח,  ל המסמכים הנדרשים,  לוכ   כתב ההתחייבותזוכה  אישורי  מהווים  לרבות 
 . ואתנהמכון  מצד ה כתב ההתחייבותתנאי מוקדם לחתימה על 

קורא  האו לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול  ו/  כתב ההתחייבותחתם הזוכה על    לא .14.9
להכריז על מציע    םרשאי   אתנהאו  /יו המכון והילבטל את זכייתו. במקרה כזה,    אתנה  המכון ו/או  רשאי  –

לפי שיקול  והכל  ים,  אחר כזוכה או לבטל את הקול הקורא או לפצל את הזכייה או לשלב בין מספר זוכ
 .  ם הבלעדי והמוחלטדעת

שיקול הדעת    הלו  אתנהעל ידי    ים/זוכהמציע/ים הל  מוענק  התמיכהמובהר כי סכום  למען הסר ספק,   .14.10
והכל   על כל טענה,  בזאת    יםמוותר  ים/הזוכה המציע/ים  כתב ההתחייבות.    הוראותבהתאם ל הבלעדי, 

, ביצוע או  ים/קורא זה, תנאיו, בחירת הזוכה  בקשר עם קול   ו/או אתנהמכון  התביעה או דרישה כלפי  
 . ים/ לידי הזוכה התמיכההעברת סכום  

 ביטוח .15

זה,    מכרזמתחייב לערוך ולהחזיק בתוקף, על חשבונו, בקשר לכל אירוע ו/או לכל פעילות נשוא    המציע .15.1
למקרה    ש"חליון  ימ  4מסך של    ד שלישי בגבולות אחריות שלא יפחתלכל הפחות, ביטוח אחריות כלפי צ

ול אחריות  וכן ביטוח חבות מעבידים בגב  ,ובמצטבר, כולל ביטול חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף
לעובד ולמקרה ובמצטבר לתקופה שנתית. הביטוחים לא יפחתו מתנאי ביט ויכללו    ש"ח ליון  י מ  20של  

הרחב שיפוי כלפי המכון ו/או אתנה והוראה בדבר היותם ראשוניים וקודמים לביטוחי המכון ואתנה.  
 הביטוחים יכללו הוראה בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכון ו/או אתנה ומי מהבאים מטעמם. 

כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישת מינימום    מוסכם בזאת .15.2
מצהיר ומאשר בזאת כי    המציע, שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.  המציעהמוטלת על  

בכל    םכלפי מי מהבאים מטעמאתנה ו/או  הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המכון ו/או  
בולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא  הקשור לג

 על ידו.  

 י המבטחת בקשר עם התחייבויות כאמור. על ידמתחייב להמציא אישור עריכת ביטוחים חתום  המציע .15.3

  מכרזנשוא  מתחייב כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או קבלנים לצורך ביצוע ו/או בקשר עם הפעילות    המציע .15.4
ליון  ימ   4מסך    וזה, ידרוש ביטוחים נאותים, בהתאם להיקף הפעילות, לרבות ביטוח צד ג', שלא יפחת

בכל הביטוחים  מתחייב לכלול,    המציע.  לפי העניין,  , ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מקצועיתש"ח
 . ו/או אתנה  לעיל בקשר עם המכון  15.1 הוראות כאמור בסעיף

 הזוכההמציע פעולות  .16

   ימים מההודעה על הזכייה.  10בנוסח שיקבע תוך  כתב התחייבותהזוכה יחתום על המציע  .16.1

זוכה  מציע הבהתאם להצעתו. ה  הזוכה את הפרויקטהמציע  יבצע    ,כתב ההתחייבותלאחר החתימה על   .16.2
 . כתב ההתחייבותהחל מיום החתימה על המוצעת מטעמו לפרויקט, כנית  יהא ערוך לבצע את הת

  כתב ההתחייבות יעוגנו בהמוצעת הזוכה והחובות כלפיו, בכל הנוגע לביצוע התוכנית  המציע  זכויותיו של   .16.3
הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או סמכות שלו או חובה כלפיו בהתבסס  המציע ובו בלבד;  
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כתב  לעל מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הגנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ  
 . יהובין לאחר  כתב ההתחייבות טרם החתימה על, בין בכתב ובין בעל פה, בין ההתחייבות

לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה , כולן או חלקן, או    להמחות נו רשאי להעביר או  הזוכה איהמציע   .16.4
 .  וקבעיבכתב ובתנאים ש  המכון ואתנה , כולה או חלקה, ללא הסכמת  המוצעת מטעמו  את ביצוע התוכנית 

זוכה  מציע  ובכל מקרה באופן שבו ה  אתנה,באישור  עשה  י תעל ידי המציע הזוכה,  העסקת קבלני משנה   .16.5
 לעבודת קבלני המשנה.   אתנהיהא אחראי באופן מלא כלפי 

ההצעה   .16.6 בהכנת  הכרוכות  ההוצאות  בעניינהוכל  הנדרשים  המוצעתהמסמכים  התוכנית  לרבות  וכל  ,   ,
 ההוצאות האחרות הקשורות להצעה או למסמכיה, יחולו על המציע ללא כל קשר לתוצאות הליך זה. 

כתב  מיום החתימה על  החל    ,חודשים  12)במשך    2022-2023הפרויקטים הזוכים יבוצעו במהלך השנים   .16.7
ובכפוף    אתנה, ידי  -ואושרה על במסגרת קול קורא זה,  שהוגשה  המוצעת  (, בהתאם לתוכנית  ההתחייבות

   לתקציב המאושר.

ו/או דין, מובהר כי    כתב ההתחייבותלפי  ו/או אתנה  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למכון   .16.8
קול קורא זה,  הליך  שהוגשה ואושרה במסגרת  המוצעת  בהתאם לתוכנית    במידה והמציע הזוכה לא יפעל

 . שלא להעביר לו את סכום התמיכה בכללותו תרשאיאתנה 

לא יינתן  סכום התמיכה הסופי יצוין בכתב ההתחייבות שייחתם על ידי המציע. בכל מקרה,  מובהר כי   .16.9
כל חריגה  למען הסר ספק, מובהר כי  .במסגרת הליך זה אתנה על ידי  סכום תמיכה מעבר לסכום שאושר

 זוכה. מציע של הפרויקט יהיה אך ורק באחריות ה בתקציב

בתוכניות אתנה   להשתתףמחויב/ת  ו מטעם המציע הזוכה, וגשיהפרויקט ו/או רכזת הפרויקט שמנהל/ת  .16.10
 . כיו"בכנסים, השתלמויות, העשרה מקצועית ו ישיבות, ןבה והשונות, 

המכון באמצעות  תהא  , הכוונה  אתנה או המרכז לקידום ספורט נשיםבכל מקום במסמך זה שבו נכתב   .16.11
 המרכז לקידום ספורט הנשים.    -אתנה 

 

 

 בברכה, 
 

 

המרכז   – אתנה  מכון וינגייט 
 לקידום ספורט נשים

 

  



 

                                                             
 

11 

 

 פס פרטי המציע טו - ' נספח א

 פרטי המציע 

  מציע שם ה

   מספר ישות

  המציע  כתובת

  טלפון מס' 

  מס' פקס

  המציע מנהלי 

  ורשי חתימהמ
  מציעב

 לצורך הפרויקט איש הקשר המוסמך מטעם המציע 

  מלא שם 

תפקיד איש  
  הקשר

    קווי טלפון 'מס

  טלפון נייד 'מס

  פקס 'מס

  דואר אלקטרוני 
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 לעניין הימנעות מכפל מימון   הצהרה –'  נספח ב

החתימה  , ____________  :ישות  מס'  ,[המציע]שם    _______ ________ :  המציע מורשה    :באמצעות 
בשם    ,____________  :ז"תמס'    ,[החתימה  מורשה ]שם    ____________ לחתום  כדין  )להלן: המציע  המורשה 

 כדלקמן:  ,"(, מצהיר ומתחייב בזאתהמציע"

  איגודי התאחדויות ספורט,  ל  2022/56מס'  קול קורא  המציע מעוניין לבצע את הפרויקט שהוגש במסגרת   .1
לשנת    " בספורטמועדוני ספורט להגשת פרויקטים בנושא "קידום ילדות, נערות ונשים  אגודות ספורט ו,  ספורט

 אושרה ההתקשרות.  הבסיס אשר על על ידו, כפי שמובא בהצעה שהוגשה   .2022

בגין הפרויקט מ .2 יקבל כפל תמיכה או כפל מימון  ולא  ידרוש  ו/או המכון המציע לא  גורם  ו/  אתנה  או מכל 
   ההתקשרות או לאחריה;תקופת בגין הפרויקט במשך כל  ,ממשלתי אחר

, אשר תעביר את הדברים להחלטת הגורמים  אתנהמיד ל   מציעהאם ייווצר בעתיד מצב כאמור, יודיע על כך   .3
   המוסמכים, וימלא אחרי הוראותיה בנדון.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם המציע   תאריך 
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 1976-ו"תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל  –  'נספח ג

ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא "אני הח"מ, _________, נושא ת
 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  __  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________ .1
ספורט,    2022/56מס'  התאחדויות  קול קורא ל ל"(,  המציעמס' רישום: _____________ )להלן: ",  [רישוםה

ו,  ספורט  איגודי ספורט  ונשים  אגודות  נערות  ילדות,  "קידום  בנושא  פרויקטים  להגשת  ספורט  מועדוני 
 . 2022לשנת    "בספורט

נשוא התצהיר   .2 ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות  הנני משמש כ ___________ במציע, 
 ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .3

ובע .3.1 המציע  שביצעתי  ובדיקה  בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  אליו  אני  הזיקה  לסמןל  במקום      ]יש 
 : הרלוונטי[

❑  ( ביותר משתי  זרים, תשנ"א2לא הורשעו  עובדים  לפי חוק  "  1991-( עבירות  עובדים )להלן:  חוק 
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987-"( וחוק שכר מינימום, תשמ"זזרים

מינימום, אך נכון למועד האחרון  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 .  ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

ו  הורשעלצורך סעיף זה: " -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –"  בעל זיקה"  -" 
 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976

 מס' 
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

 :  במקום הרלוונטי[    ]יש לסמן  מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  אני .3.2

סעיף    ❑ תשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  ")  1998-לחוק  שוויון להלן:  חוק 
 על המציע.  לא חלות( "זכויות

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר   חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף    ❑
כי   (i)עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:    100  –מ  

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו  
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין    –הצורך לחוק שוויון זכויות ובמידת  9לפי סעיף 

(ii)    כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
לעיל, קיבל ממנו הנחיות    (ii)לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9יישום חובותיו לפי סעיף  

 בעניין ופעל ליישומן.  

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיקזה: " 3.2לצורך סעיף 

סעיף   לפי  מהתצהיר  העתק  יעביר  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  משרד    3.2המציע  למנכ"ל  לעיל,  זה 
 שת ההצעות.   ימים מהמועד האחרון להג  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2מצורף בזאת לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף   .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר  
מוסמך לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

 תאריך  
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כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר  
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה  

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם  

 בפני על תצהיר זה.
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,  ספורט איגודיהתאחדויות ספורט, ל 2022/56 ' מסקול קורא הגשת בקשה  טופס –  'ד נספח
  " קידום ילדות, נערות ונשים בספורט" מועדוני ספורט להגשת פרויקטים בנושא אגודות ספורט ו

 2022לשנת  

   האיכות לציון ומענהתצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף 

לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם ,  ז מס' ___________"נושא ת אני הח"מ, _____________,  
בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  אעשה  להלא  בזאת  קורא  הצעה    גישמתכבד   2022/56מס'  לקול 

ספורט,  ל ו,  ספורט  איגודיהתאחדויות  ספורט  ילדות,  אגודות  "קידום  בנושא  פרויקטים  להגשת  ספורט  מועדוני 
 , כדלקמן: , ומצהיר בזה בכתב, בהתאם לתנאי הקול קורא2022נערות ונשים בספורט" לשנת 

    :מגישההמציע שם  .1
 _________________________________________________________________ ___________

______________________________________________________ ______________________ 

  כל   מותכאן ש  ו, ימולא(הזמנהל  6.6  ףבסעי)כאמור    גופים שוניםמספר    טופס מוגש כהצעה משותפת שלאם ההלב כי    תשומת*
מסמך הבנות מחייב או הסכם  ויצורף    ,מוביל"ה  הגוף"   אוה  יםהמגיש  גופיםה  מן  מיתוך ציון  את ההצעה,    יםהמגיש  הגופים

וכן אישור מטעם הגופים השונים כאמור, אודות  ,  במשותף  לקחת חלק בפרויקט  יםקשבהמ  הגופיםבין כלל    השיתוף פעול 
 . הסמכת הגוף המוביל לניהול הפרויקט

   :הפרויקט שם .2
 _________________________________________________________________ ___________ 

 :ת/הפרויקט המוצע ת/מנהל שם .3
 ___________________________________________________________________________ _ 

  :ובהודרישות הח סףה תנאי בעמידה  .4

הוכחת עמ .4.1 בסעיף לצורך  הנקוב  הסף  בתנאי    את  מגיש  המציע  כי  מצהיר  הננילהזמנה,    6.2  ידת המציע 
 בחלופה הרלוונטית[   ]יש לסמן    :שלהלן החלופות לאחת בהתאם, זה קורא לקול הצעתו

מס'      .4.1.1 הספורט,    -  1חלופה  בחוק  אלו  מונחים  כהגדרת  ספורט,  איגוד  ו/או  ספורט  התאחדות 
 ;"(חוק הספורט)"  1988-תשמ"ח

אגודת ספורט ו/או מועדון ספורט, כהגדרת מונחים אלו בחוק הספורט, אשר    –   2חלופה מס'      .4.1.2
 במקומות הרלוונטיים[   ]יש לסמן     עומד/ת בכל התנאים הבאים:

 ; ותמבחני תמיכלמסמך  6עומד/ת בהוראות תנאי הסף הנקוב בסעיף  

  שים טרם שנת התקציב לגביה מתבקשת חוד  12רשומ/ה באיגוד ספורט רלוונטי, וזאת לפחות    
 . סכום התמיכה

במידה והצעת המציע    מצהיר כי  הנני להזמנה,    6.5  ידת המציע בתנאי הסף הנקוב בסעיףלצורך הוכחת עמ  .4.2
 :  [    ]יש לסמן  את בעלי התפקידים הבאים, כדלקמן  מציע יעסיק במסגרת הפרויקטה  תיבחר בקול הקורא,

   ;לפרויקט רכז/ת  .4.2.1

  30-בהיקף שלא יפחת מ  -ב'(  -רב ענפית )רצועות א' ו  ת ספורט*עבור התאחדות ספורט ו/או איגוד ספורט ו/או אגוד
ו/או עבור פרויקטים שמוגשים כהצעה  חד ענפיות ו/או מועדוני ספורט חד ענפיים  ספורט  עבור אגודות  שעות חודשיות;  

 . שעות חודשיות 20-בהיקף שלא יפחת מ -  משותפת של אגודות ספורט/מועדוני ספורט )רצועה ג'(

 תעודת הסמכה בהתאם לחוק הספורט.   ת/ת בעל/נמאמ  .4.2.2

מספר הספורטאיות  להזמנה, הנני מצהיר כי    6.6  ידת המציע בתנאי הסף הנקוב בסעיףלצורך הוכחת עמ   .4.3
  ,, הגבוה מבניהם2019-2020או    2018  –  2019הפעילות  בשנת    לפרויקט  הרלוונטיים  הספורט  בענפיהפעילות  
על   ו/או איגודהת  יוהתאחדובמסגרת    וזאתספורטאיות,    [להשלים]יש      ___ עמד  ו/או  הספורט  י  ספורט 

 . ולהשלים[     ]יש לסמן  יפעל הפרויקט  םבהאגודות הספורט ו/או מועדוני הספורט 

  ספורט, יש לצרף אישור על כמות הספורטאיות הפעילות מטעם איגוד   מועדון/: ככל וההצעה מוגשת על ידי אגודתהערה
 הרלוונטי על גבי נספח זה.  הספורט  איגוד  לחילופין להחתים את    וא   הספורט הרלוונטי

מספר הספורטאיות    ,הזמנהל  6.6  ף)כאמור בסעי  גופים שוניםמספר    כהצעה משותפת של  טופס מוגשהלב כי אם ה  תשומת *
 .יחושב לפי מספר הספורטאיות המצטבר של כלל הגופים הנוגעים בדבר

   האיכות בתנאי  עמידה .5

  :המוצעת הנתונים הנדרשים במסגרת תיאור התוכנית   להצגתמוצע  פורמט/נוסח  להלן

 תפרטי התוכנית המוצע – הפרויקט .5.1
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 [ מהלהשל]  הפרויקט נושא .5.1.1

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________
 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

 [ מהלהשל ]  הפרויקט  מטרתו  חזון .5.1.2

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________
 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

 [ מהלהשל ]  אופן ביצוע הפרויקט  .5.1.3

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________ 

 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

 [ מהלהשל]  בפרויקט  ות הצפויותמספר המשתתפומספר השעות  .5.1.4

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________
 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

 [מה להשל] קהל היעד לפרויקט .5.1.5

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________
 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

 [ מה להשל] ירוט הציוד, התשתית והמתקן העומדים לרשות המציע לביצוע הפרויקטפ .5.1.6

 ____________________________________________________________________
_______________________________________________________ _____________

_________________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________ 

 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

   העלות הכוללת של הפעלת הפרויקט  .5.1.7

  6.4  -ו    5.4פים  בסעיהעצמי כמפורט בהרחבה  ציין ולהצביע על מקורות המימון  תקציבי וכן לצרף נספח  ל*בנוסף, יש  
 להזמנה. 

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

_______ __________________________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________________________ 

 .*מספר השורות הינו להמחשה בלבד

 פרויקט   תכנית .5.2

  תקציב  פעולה  שיתופי,  אדם  כוח,  פעילות  שעות,  המוצעת   הפעילות  על  פירוט  לכלול  צריכה  הפרויקט  תכנית
 : ההזמנה, כמפורט להלן ובמסמכי ועוד
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המוצע .5.2.1 התוכנית  הפרויקט,  תפרטי  נושא  לרבות  הפרויקט,  ,  מספר  מטרת  הפרויקט,  ביצוע  אופן 
 ; בפרויקט ות הצפויותהמשתתפ מספר  והשעות  

 ; פירוט קהל היעד לפרויקט .5.2.2

 ;  פירוט הציוד, התשתית והמתקן העומדים לרשות המציע לביצוע הפרויקט .5.2.3

  טית;וונהאדם שיוקצה לפרויקט, כולל הכשרתם הרלפרטים על כוח   .5.2.4

נ/ת.  מאמו  פרויקט  ת/רכז  פרויקט,  ת/: יודגש כי במסגרת הפרויקט יהיו לכל הפחות, מנהלהערה
 ;ת/נ מאמישמש גם כרכז/ת פרויקט  כי אין מניעה 

 ; לוח זמנים מפורט לביצוע .5.2.5

הפעילות )בהתאם להגדרת ספורטאי/ת פעיל/ה במסמך אמות המידה(    הספורטאיות ומספר  פרטי   .5.2.6
 ; הרשומות בהתאחדות/איגוד/אגודה/מועדון הספורט

על    כיובהר  מ .5.2.7 ולהצביע  לציין  וכן  הפרויקט,  הפעלת  של  הכוללת  העלות  את  להציג  נדרש  המציע 
 להזמנה.  6.4 -ו   5.4 פיםבסעיבהרחבה מקורות המימון העצמי כמפורט 

   במסגרת הגשת ההצעה לקול קורא המציעים מתבקשים להציג את כל כי    מובהר למען הסר ספק,   .5.2.8
 ף על מנת ליתן מענה לפרמטרים הנקובים בסעי  יםנדרש  רשא,  הרלוונטייםמסמכים  המידע וה

, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המכון לפנות למציעים בהתאם להוראות סעיף הזמנהל  9.4  -  9.3
   לקול קורא. 14.5

שנות    2עבור    ,בנפרדשנת פעילות  ביחס לכל  לפרויקט    יש להגיש את התוכנית המוצעת  כי   לבה תשומת  
 . לפחות וכפרויקט מתפתחפעילות 

 כוח אדם .5.3

 . טיתוונשיוקצה לפרויקט, כולל הכשרתם הרליש למלא פרטים של כוח האדם 

 הערות  הכשרות/הסמכות  שם מלא  תפקיד

    מנהל/ת פרויקט

    פרויקטרכז/ת 

     מאמנ/ת

 זמנים  לוח .5.4

 :בטבלה להלן לביצוע הפרויקט מפורטזמנים   לוח יש למלא  

שיווק, מיתוג, גיוס, תשתיות,    הבאים:  נושאיםלהלן את ה   הזמנים  לוח  טבלתב  לסווג  ישתשומת הלב כי  
מקצועיות והעשרה מקצועית, הישגיות, מתקנים, ציוד, קידום מאמנים, הסעות, הפחתת עלויות, כניסה  

 "ב.  ו יוכ  במציע, שיתופי פעולה בין מחלקות שונות פרס ושיתופי פעולה עם בתי

  חודשי
 מתקנים פעילות הסבר פעילות 

 ייעודיים 
  צפי

 משתתפות 
 יעד

 הפעילות
 תקציב
 משוער

 סיווג
 הפעילות

       

כל את התכנית המוצעת באופן עצמאי ולכלול בה פירוט והסבר חופשי על הפרויקט, וכן  להצעה  לצרף    יש .5.5
  לקול  9.4  -  9.3סעיפים    פילקבלת ציון איכות על    הפרמטריםדרש לצורך הוכחת  נה  ףנוס  ךמידע ומסמ

  .הקורא

 מסמכיםצירוף  .6

 :הצעת המציע כוללת את המסמכים הבאים

 צורף/לא צורף    מסמך/נספח   'מס

אם המסמך צורף   ✓]יש לסמן 
 במסגרת ההצעה[ 

  . להזמנה' אנספח טופס פרטי המציע, בנוסח המצורף כ  .1
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מימוןהמציע  הצהרה    .2 מכפל  הימנעות  המצורף    , לעניין  '  ב  נספחכבנוסח 
 . להזמנה

 

ת  אגודהתאחדות הספורט ו/או איגוד הספורט ו/או  רישומה של    אישור בדבר  .3
 . והחל"צ רשם העמותותכעמותה, מטעם  הספורט ו/או מועדון הספורט

 

  ים לפחות מטעם רשם העמותות וחל"צ. חודש 12-תקף ל אישור ניהול תקין  .4

  המציע.המציע, הכולל את מטרותיו של  תקנוןהעתק   .5

  .במציע מטעם עורך דין או רואה חשבון מורשי חתימהבדבר אישור   .6

הנקוב  .7 הסף  בתנאי  המציע  עמידת  הוכחת    6.4  -ו    6.3פים  בסעי  יםלצורך 
אישור רואה חשבון, המעיד על יכולת המציע להעמיד מימון   , יצורףלהזמנה

וכן על היקף   ;מהסכום המצטבר של הפרויקט  20%- עצמי בהיקף שלא יפחת מ
עונת שנת התקציב של  עבור  לשנה לפחות, וזאת    המחזור הכספי של המציע,

 . מבניהם, הגבוה 2020-2019או  2019-2018

 

    .הזמנה' לנספח ג, בנוסח המצורף כתצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .8

  . אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע  .9

נספח  , בנוסח המצורף כבדבר עמידה בתנאי הסף ומענה לציון האיכותתצהיר   .10
 .]טופס זה[ להזמנה' ד

 

פירוט והסבר    הכוללת,  להזמנה  7כמפורט בהרחבה בסעיף    המוצעת   התכנית  .11
הוכחת   לצורך  הנדרש  נוסף  ומסמך  מידע  כל  וכן  הפרויקט,  על  חופשי 

 . להזמנה 9פי סעיף  הפרמטרים לקבלת ציון איכות על 

 

מסמכי קול קורא זה, נספחיו ומסמכי הבהרה, חתומים על ידי המציע בתחתית   .12
 כל עמוד.

 

  ף )כאמור בסעי  בלבדגופים שונים    של מספר  כהצעה משותפתבפרויקט שהוגש    .13
, מסמך הבנות מחייב  לעיל  לאמור   בנוסףגוף המוביל,  יצרף ה  –  (לקול קורא  6.6

או הסכם שיתוף פעולה בין הגופים המבקשים לקחת חלק בפרויקט במשותף,  
יהול  מטעם הגופים השונים כאמור, אודות הסמכת הגוף המוביל לנ אישור וכן

 .הפרויקט

 

כי   .7 למציע  ידוע  כי  יינתן  אנו מאשרים  בלבדהמימון  פעילות אחת  לממש את  לשנת  , אלא אם אתנה תחליט 
 .  להזמנה 3האופציה הנתונה לה בהתאם לקבוע בסעיף 

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .8

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע

המצהירים   כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
לצורך   ולחייבו  המציע  בשם  לחתום  מוסמכים 

 .  הזמנהה

המצהירים   כי  בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
על יהיו  -הוזהרו  וכי  האמת  את  להצהיר  ידי 

יעשו   לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפויים 
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן, 

 תצהיר זה. 

 תאריך 

 
 

 


