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 العامة الرياضة لمجال   الغالف مجاالت في المحاضرين بيانات لقاعدة التسجيل - 2022/60 الدعوة رقم  :الموضوع

  أو /و"    المعهد"  بـ  يلي  فيما  إليه  يشار)  وينغيت  تشارلز   أورد  اسم   يحمل  الذي  الرياضة  في  للتميز  الوطني  المعهد .1.1
 لعام  الرياضة  في  للتميز  الوطني  المعهد  قانون  بموجب  تعمل   قانونية  مؤسسة  عن  عبارة   وهو   ،"(وينغيت   معهد"

  وحدات   من  جزًءا   يُعد  الذي  ،"(أثينا "  بـ  يلي  فيما  إليه  يشار )  النسائية  بالرياضات  النهوض   مركز   -   وأثينا  ، 2017
 من 16 رقم المادة بموجب المعهد، في المحاضرين بيانات قاعدة في للتسجيل العروض مقدمي بذلك يدعو المعهد،
  قاعدة"   بـ  يلي  فيما  إليها  يشار)  الدعوة  هذه  في   الموضح  النحو  وعلى  1993  لعام  المناقصات،  وجوب  لوائح

 "(.  البيانات 

 مجال  في  إضافية  مجاالت  شمل  إلى  باإلضافة  المعهد  في  للمحاضرين  الحالية  البيانات  قاعدة  تحديث   المعهد  ينوي .1.2
 في   الطب  الجنسي؛  والنوع  الرياضة  مجال  في  النفس  علم  الرياضيات؛  تغذية  :التالي  النحو  على  العامة،  الرياضة
 الرياضة  في  الطبيعي  العالج  الجنسي؛  والنوع  الرياضة  مجال  في  األعضاء  وظائف  علم  الجنسي؛  والنوع  الرياضة
  تعزيز )  الجنسي  والنوع  والقيم  التعليم  ؛الرياضية  والجمعيات  للرياضيات  الرقمي  والترويج  التسويق  الجنسي؛  والنوع
  وكذلك "  العالف  مجاالت"  بـ   يلي  فيما  إليها  يشار)   ،الرياضية  األلعاب  في  واآلمنة  المحمية  المساحة  ؛(والتمكين  القيادة

  بعد   .الدعوة  بهذه  ( أ)  كملحق  مرفقة  البيانات   قاعدة  في  للتسجيل  المفتوحة  المجاالت  قائمة"(.  المجاالت  /المجال"
  توزيع   للمعهد  سيجوز  المجاالت،  حسب  بالتقسيم  هذه،   البيانات  لقاعدة  المحاضرين  وتصنيف  المقترحات  دراسة
 .أدناه 9 البند أحكام بموجب األعمال

 يشار)  الرياضية  واالتحادات  والمجتمعية  الرياضية  لألندية  الغالف  مجاالت   في  محاضرات  هي  المطلوبة  الخدمات .1.3
 جًدا  موجًزا  وصفًا  القسم  هذا  في  ورد  ما  يشكل(.  التوالي  على  ،"الهدف  جمهور" و "  الخدمات"  بـ  يلي  فيما  إليها

 . الطلب بهذا المرفق االلتزام خطاب في للخدمات مفصل وصف على العثور يمكن. للخدمات

  إضافة   أو   تغيير  للمعهد   يحق .  حاجة  بوجود  ورهنا  آلخر  وقت   من  المعهد  قبل  من  هذه  البيانات   قاعدة  تحديث   سيتم .1.4
  إلعادة   مستنداتهم  بتقديم   المسجلين  المحاضرين  مطالبة  عليه  وبناءً   البيانات،   قاعدة  في  التسجيل   ومعايير   مجاالت 
 . الموافقة

 مقدم على يجب . فقط واحد  مجال  في  البيانات قاعدة في شمله ليتم عرض تقديم العرض لمقدم يجوز عامة، كقاعدة .1.5
  محدد   هو  كما  وخطيًا،  مسبقًا  المعهد  موافقة  على  الحصول  مجال،  من  أكثر  في  التسجيل   في  يرغب  الذي  العرض

 .أدناه4.5 البند في

  شروط   تغيير  أو  إضافة   في  المعهد  بحقوق  المساس  البيانات  قاعدة  وجود  أو  الدعوة  نشر  شأن  من  ليس  أنه  يوضح .1.6
  شأن   من  ليس  فإنه  ذلك،  إلى  باإلضافة.  المستقبل  في  البيانات  قاعدة  إلى  لالنضمام  اإلضافية  المتطلبات  أو/و  العتبة
 سيتم  الذين  المحاضرين  من  خدمات  أو/و  أعمال  أي  بطلب  المعهد  يلزم  أن  البيانات   قاعدة  إنشاء  أو  اإلعالن  هذا  نشر

  محاضرين   وإضافة  البيانات  قاعدة  توسيع  على  العمل  من  المعهد  منع  أو/و  حد  أي  إلى  أو/و  البيانات  قاعدة  في  شملهم
 العروض  الستالم  علني  إجراء  بدء  أو  احتياجاته  سحب  استباقي  بشكل  إضافيين  محاضرين  على   العثور  أو  جدد

 .  البيانات بقاعدة المتصلة الخدمات بخصوص

 .لديه مقبولة وهي شروطها جميع على وافق قد الدعوة لهذه  عرًضا قدم الذي العرض مقدم .1.7

 .الجنسين كال  بها فيُقصد المذكر، لغة تُستخدم كلما الدعوة، هذه في .1.8

مستندات   .1.9 أن صيغة  ويوضح  أيًضا.  العربية  باللغة  منشورة  اإلجراء  هذا  مستندات  العروض،  مقدمي  لراحة 
 ية فقط.اإلجراء الملزمة هي باللغة العبر

 المواعيد  تركيز جدول .2

 الموعد الحدث 

 2022مارس،  92، الموافق الثالثاء يوم الدعوة نشر موعد
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 عن  نيابة  التوضيحية  األسئلة  لتقديم  النهائي  الموعد
 العروض  مقدمي

  12:00  الساعة  عند  2022،  أبريل  13، الموافق  األربعاء  يوم

 ظهًرا

 ظهًرا   12:00 الساعة عند 2022، مايو 1األحد، الموافق  يوم للدعوة تلبيةً  العروض لتقديم النهائي الموعد

  إزالة .  أعاله  البند  هذا  في  المحددة  المواعيد  تأجيل  ذلك،  وبضمن  التغيير  الخاص،  لتقديره  ووفقًا  وقت  أي  في  للمعهد  سيحق
  الجدول   في  محدد  تاريخ  بين  تعارض  وجود  حالة  في.  مهلة  أي  منح  تضمن  ال  البند  هذا  أحكام  أن  بذلك  يوضح  شك،  ألي
  خالل  من  التاريخ  تغيير  يتم  لم  ما  الجدول،  في  الوارد  التاريخ  سيتغلب  الدعوة،  في  آخر  مكان  أي  في  محدد  تاريخ  وبين  أعاله

 .الدعوة نشر تاريخ  بعد المعهد عن يصدر خطي بالغ أو توضيح

 العتبة  شروط .3

 التراكمية  الشروط  جميع  يستوفون  الذين   العروض  لمقدمي  فقط  البيانات  قاعدة  في  اإلدراج  ليتم  العروض  تقديم  يجوز
 :  العروض لتقديم النهائي الموعد من اعتباًرا أدناه المفصلة

  في   قانونًا  مسجلة  تجارية  مؤسسة  أو(  صغير  / معفي  مشتغل  ذلك  في  بما)  معتمد  مشتغل  هو  الذي  العرض  مقدم .3.1
 .إسرائيل

  من  أكثر  بارتكاب  إدانتهما  تتم  لم(  I)  -  به  المرتبطة  والجهة  هو  الذي  أعاله،  الوارد  النحو  على  العروض  مقدم .3.2
  تمت   وإذا  ،1987  لعام  لألجور،  األدنى  الحد   وقانون  1991  لعام  األجانب،  العمال  قانون  بموجب(  2)  اثنتين  جريمتين
  عام   مضى  العروض،  لتقديم  النهائي  الموعد  في  أنه  -  أعاله  ذُكر  كما(  2)  اثنتين  جريمتين  من  أكثر  بارتكاب  إدانتهم
  ارتكاب   بتهمة  بحقهما   اتهام  الئحة  تقديم  يتم  لم  أو/و  إدانتهما   تتم  لم(  2)  إدانة؛  آخر  تاريخ  من  األقل  على(  1)  واحد
 . 1977 لعام  العقوبات، قانون من) هـ) المادة العاشر، للفصل وفقًا جنسية، جرائم

  معامالت   قانون  في  عليه  المنصوص  النحو  على  هو  معناهما  -"  مرتبطة  جهة"و"  أدين: "المادة  3.2  هذه  لغرض
 "(.العامة الهيئات معامالت قانون" بـ يلي فيما إليه  يشار) 1976 لعام العامة، الهيئات

  بحكم   وذلك  أعاله،3.2  البند  في  المحدد  الشرط  يستوف    لم  الذي  العرض  مقدم  رفض  عدم  للمعهد  يجوز  أنه  يوضح
  الهيئات   معامالت  قانون  من(  1()1ب )ب2  المادة  ألحكام   وفقًا   الغرض  لهذا  المناقصات  لجنة  ستتخذه  الذي  القرار
 .العامة

  الهيئات   معامالت قانون  من  2  المادة  بموجب   المطلوبة  الموافقات   جميع  يحمل  والذي  أعاله،  المذكور  العرض  مقدم .3.3
 .العامة

  وتعليم  أكاديمية  درجة  على  حاصل  عنه،  نيابة  المقترح  المنصب  صاحب   أو  هو  الذي  أعاله،  المذكور  العرض  مقدم .3.4
 : التالي النحو على التالية، المجاالت أحد في ،(االقتضاء حسب) إضافي

 التغذية .3.4.1

 ذلك   إلى وباإلضافة التغذية؛ علوم في البكالوريوس درجة .3.4.1.1

 بموجب  الصحة،  وزارة  عن  بالنيابة  اسمه،  على  وحمية  تغذية   اختصاصي  شهادة  صاحب .3.4.1.2
 . 2008 لعام الصحية، المهن مزاولة  تنظيم قانون

  النفس علم .3.4.2

 . الرياضي النفس علم في التخصص مع النفس علم في الماجستير درجة

 الطب .3.4.3

 وكذلك  الطب؛ في دكتوراه .3.4.3.1

 .النساء أمراض مجال في أو الرياضي الطب مجال في دورة استكمال .3.4.3.2

 األعضاء  وظائف علم .3.4.4

 . التمرين فسيولوجيا في الماجستير درجة



                                                                                                                               

3 

 

 الطبيعي  العالج .3.4.5

 . الطبيعي العالج في البكالوريوس درجة

 الرقمي والترويج التسويق .3.4.6

  وكذلك البكالريوس؛ درجة .3.4.6.1

 مجال  ذلك  في  بما )  الرقمية  المجاالت  في  بالعمل  تشهد   شهادة  أو /و  تدريب   شهادة   صاحب .3.4.6.2
    ؛(الدورات

 الجندرية والتربية القيم .3.4.7

 السلوكية  العلوم  أو /و  الجنسي  النوع  أو/و  والتعليم  التربية:  التالية  المجاالت  أحد  في  البكالوريوس  درجة
 .النفس علم أو /و االجتماع علم أو/و

 الرياضة في اآلمنة والمساحة الحماية .3.4.8

  بقانون  اإللمام ذلك في بما الرياضة، في اآلمنة والمساحة الحماية  مجال في والمعرفة التعليم .3.4.8.1
   وكذلك ؛ولوائحه  1988 لعام الجنسي التحرش منع

  التدريب تزاول التي الجمعيات إحدى في العمل على تدل شهادة  أو /و تدريب   شهادة صاحب .3.4.8.2
 .آمنة مساحة في والمساعدة الحماية موضوع بشأن التوجيه أو/و العالج أو/و

 أربع   عن  تقل  ال  لمدة  تجربة  عنه،  نيابة  المقترح  المنصب  صاحب  أو/و  هو  يملك  الذي  أعاله،  المذكور  العرض  مقدم .3.5
 . العرض فيه يقدم الذي الصلة ذي الغالف مجال في سنوات

 عن  تقل  ال  لمدة  تجربة  عنه،  نيابة  المقترح  المنصب  صاحب  أو/و  هو  يملك  الذي  أعاله،  المذكور  العرض  مقدم .3.6
 .  للشباب تدريبية دورات أو محاضرات إلقاء في سنتين

  مالحظة .3.7

 مقدم   غير  هيئة  في  موجودة  غير  بيانات  أي  نسب  يمكن  ال.  بنفسه  العتبة  شروط  العرض  مقدم  يستوفي  أن  يجب
 بمقدم  األشكال  من  شكل  بأي  مرتبطة  أخرى  هيئة  أي  أو  التابعة  الشركة  أو  األم  الشركة  ذلك  في  بما  نفسه،  العرض
  بموجب  العرض  مقدم  مع  دمجها  تم  هيئة   وباستثناء   العتبة،  شروط   استيفاء  لغرض  العرض،  مقدم  إلى  العرض،
 .  البيانات قاعدة في لإلدراج العروض لتقديم النهائي الموعد قبل ،1999 لعام الشركات، قانون من 323 المادة

 التعريفات  .3.8

 سيقدم .  العالي  التعليم   مجلس  قبل  من  بها  معترف  أكاديمية  مؤسسة  من  مكتسبة  درجة  -"  العلمية  الدرجة" .3.8.1
 من   لدرجة  معادلة  شهادة  البالد  خارج  تقع  أكاديمية  مؤسسة  من  العلمية  الدرجة  صاحب  العرض  مقدم

 لوزارة  التابع  بالخارج  العلمية  الدرجات  تقييم  قسم  من  إسرائيلية  علمية  درجة  على  للحصول  الخارج
 .والتعليم التربية

 .العالي التعليم مجلس يصدرها التي المؤسسات لقائمة وفقًا -" األكاديمية المؤسسة" .3.8.2

 . أكثر أو سنوات 9 ألعمار مالئمة  محاضرة -"  السن صغر" .3.8.3

 العروض  تقديم طريقة .4

 الطلب،   بخصوص  توضيحي  سؤال  لتوجيه  /البيانات  قاعدة  في  شمله  ليتم  عرض  تقديم  في  يرغب  الذي   العرض  مقدم .4.1
  العروض   صندوق"  )  اإللكتورني  العروض  صندوق  خالل  من  التوضيحي  سؤاله  /عرضه  وتقديم  بتحرير  سيقوم

 . SourcingVision نظام خالل من "(  اإللكتورني

 خالل   من  اإللكتروني  العروض  صندوق  في  مستقل  بشكل  يسجل  سوف  عرضه  تقديم  في  يرغب  الذي  العرض  مقدم .4.2
 الذي "  الملفات  وتحميل   العروض   صندوق  في  التسجيل   دليل"  يسمى   ملف  في  الموجودة   للتعليمات   ووفقًا  الرابط
  تسجيل  تفاصيل  تحديد  سيتم  التسجيل،  هذا  في.  اإللكتروني  المعهد  موقع  في  الدعوة  نشر  صفحة  على  نشره  سيتم
 .للنظام جديًدا  مستخدًما كان إذا( المرور وكلمة المستخدم اسم) العميل دخول
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  طرح   على  قادرين  سيكونون  فقط  العروض  صندوق  في  بالتسجيل  قاموا  الذين  العروض  مقدمي  أن  مالحظة  يرجى .4.3
  ال  الذي  العرض  مقدم  يتمكن  لن.    هذه  البيانات  قاعدة  في  شمله  ليتم  عرض  تقديم  إلى  باإلضافة  توضيحية  أسئلة
 ليتم  عرض  تقديم  على  قادًرا  يكون  لن  وكذلك  توضيحية  أسئلة  تقديم  من  اإللكتروني  العروض  صندوق  في  يسجل
 .االقتضاء حسب البيانات قاعدة في  إدراجه

  بتنسيق   اإللكتروني  العروض  بصندوق  إرفاقها  سيتم  واحدة  موقعة  نسخة  في  العبرية  باللغة  االقتراح  تقديم  سيتم .4.4
PDF    وفقًا  "المعهد  في  المحاضرين  بيانات   قاعدة  في   لإلدراج  دعوة  -  2022/60  رقم  الدعوة"  عنوان  تحت 
  الصلة   ذات  والوثائق  المعلومات  كافة  بعرضه  يرفق  أن  العرض  مقدم  على  يجب.  أعاله2  الجدول  في  المحدد  للموعد
 .أدناه 6البند في تفاصيلها الواردة

 البريد   عنوان  على   كتابيًا  طلبًا  يقدم  سوف  مجال  من  ألكثر  التسجيل  في  يرغب  الذي  العرض  مقدم  أن  يوضح .4.5
  والمجاالت   العرض  مقدم  اسم  ذكر  مع  البيانات،  قاعدة  في  اإلدراج  عرض  لتقديم  النهائي  الموعد  قبل  اإللكتروني،

 لن.  وحده  المعهد  لتقدير  وفقًا  الطلب  مقدم  على  والرد  طلبه  بفحص  المعهد  سيقوم.  إليها  التسجيل  في  يرغب  التي
  قاعدة   في  اإلدراج  عرض  بتقديم  المعهد  من  خطية  موافقة   على  وحصل  بطلب  تقدم  الذي   العرض  لمقدم  إال  يُسمح

 . مجال من  أكثر في البيانات

  اإللكتروني  العروض   صندوق  إلى  PDF  بتنسيق  سوداء  نسخة  تحميل   العرض  لمقدم  يجوز  ذلك،  إلى  باإلضافة .4.6
 العرض  مقدم  يعتقد  التي  المعلومات  تكون  حيث  العرض  مالحق  من  أخرى  نسخة  وهي"  سوداء  نسخة"  اسم  تحت
  سيُمنع .  حجبها  تم  اآلخرين،  العروض  لمقدمي عنها  الكشف  يتم  لم  ينبغي  والتي  مهنيًا،  سًرا   أو  تجارية  أو  سرية  أنها
 التي لتلك المقابلة األجزاء  في اآلخرين العروض مقدمي  عروض مراجعة له يجوز بأنه  االدعاء من العرض مقدم
  أو /و  البيانات  والمطلق،  الخاص  لتقديره  وفقًا  سيقرر،  المعهد  أن  الواضح  من.  عرضه  في  سرية  أنها  على  حددها

  مقدم   لدى  يكون  أن  دون  اآلخرين،  العروض  مقدمي  قبل  من  عليها  لالطالع  عنها  الكشف  سيتم  التي  المستندات
 العرض  مقدم  امتثال  بإثبات  تتعلق  معلومات  أي  -  حال  أي  على.  الصدد  هذا  في  مطالبة  أو/و  ادعاء  أي  العرض
 االتصال   جهات  وتفاصيل  أسماء   وكذلك  العرض  مقدم  عن  نيابة  العمالء   وتفاصيل  أسماء  ذلك  في  بما  العتبة،  لشروط
 . سرية ليست - عنهم نيابة

  ضمان   أجل  من التوضيحية،  األسئلة  لطرح  /العروض  لتقديم  النهائي  الموعد  قبل  واحد  يوم  حتى  بالتسجيل  يوصى .4.7
  وأساليب  لألبحاث  الراعية  الجهة  أو/و  وينغيت  معهد.  مطلوب  هو  كما  العرض  لمقدم  الفني  للدعم  الكافي  الوقت
  أو /و  الهواتف  لشبكة  السليم  التشغيل  عن  األشكال  من  شكل  بأي  مسؤولة  تكون  ولن  مسؤولة  ليست  األعمال  ترويج

  واألضرار،   االتصال،  وقطع  االنقطاعات،  االنقطاعات،  عن  مسؤولة  تكون  ولن  مكوناتها  جميع  عن  اإلنترنت،
 مقدم   كل  يصرح.  اإللكتروني  الصندوق  في  العروض  لمقدمي  بالنسبة  ذلك  إلى  وما  الربح  ومنع  والمصروفات،

  وينغيت   معهد  بمقاضاة  له  يُسمح  لن  وبالتالي  اإلنترنت،  وسالمة  لتوافر  تخضع  المشاركة  بأن  دراية  على  بأنه  عرض
  مطالبة   أو/و  دعوى  أو /و  ادعاء  أي  خالل  من  عنهم  نيابة  شخص  أي  أو/و  لألعمال  الترويج  وطرق  البحث  بدء   أو/و

  بشبكات   يتعلق  آخر   سبب  أي  جراء  أو  فني  عطل  أو  تأخير  أو  عطل  أو  خطأ  عن  الناجم  الضرر   عن  بالتعويض
 ويتنازل   الفنية  للصعوبات  نتيجة  والمستلمة  المقدمة  العروض  عن  مسؤول  غير  وينغيت   معهد.  المذكورة  االتصال

 للبحوث  راعية  جهة  أو/و  وينغيت  معهد   بحق  مطالبة  أو /و  دعوى  أو/و  ادعاء  أي  عن  نهائي  بشكل  العرض  مقدم
 . عنها يترتب  أو بها يرتبط أو  بها يتصل ما بكل المسألة هذه في األعمال ترويج وأساليب

 توضيحية أسئلة .5

 العروض   صندوق  إلى  كتابيًا  وإرسالها  فقط،  كتابةً   الدعوة  هذه  في  الواردة  واالستفسارات  األسئلة  جميع  توجيه  يجب .5.1
 المعهد  إلى  التوجه  يمكنه  ال  أعاله،4  البند  أحكام  وفق  مسجل  غير  عرض  مقدم  أن  إلى  انتباهكم  نلفت.    اإللكتروني

 . توضيحية بأسئلة

 : أدناه المذكور بالتنسيق فقط، Word ملف باستخدام التوضيحية األسئلة إرسال يجب .5.2

 المستند  اسم رقم

  -  السؤال  به  يتعلق  الذي  المستند  إلى  تحويل]
 [ إلخ  الملحق، الدعوة،

 آخر  مرجع  /البند

 الوثيقة  من  الصلة  ذي  البند  إلى  تحويل]
 [ السؤال  إليه  يتطرق الذي

 مالحظة / سؤال

mailto:mashik1@wingate.org.il
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1.    

 الموعد.  مالحقها  ثم  الدعوة  بمتن  يتعلق  فيما  مرة  ألول  األسئلة  ستظهر  عندما  تصاعدي  بترتيب  األقسام  ترتيب  سيتم .5.3
 الرد  يتم  ال  قد  ذلك  بعد  سترد  التي  األسئلة.  أعاله  2  البند  في  المحدد  للموعد  وفقًا   هو  األسئلة  هذه  مثل   لطرح   األخير
 . عليها

 قدموا  الذين  العروض  مقدمي  جميع  إلى  كتابيًا  لذلك  المحدد  الموعد  في  سترد  التي  األسئلة  على  اإلجابات  إرسال  سيتم .5.4
  المقدمة  اإلجابات  من  نسخة  ستشكل.  المعهد  موقع  على  أيًضا  نشرها  وسيتم  العروض،  صندوق  عبر  توضيحية  أسئلة
 يوضح .  منه  موقعة  عرضه  على  الردود  وثيقة  إرفاق  العرض  مقدم  على  يشترط.  الدعوة  شاشات  من  يتجزأ  ال  جزًءا
 .  مكتوبة توضيحات أو إجابات  تقديم فقط  المعهد من سيُطلب لذلك، وفقًا. الشفوية األسئلة على الرد يتم لن أنه

  أو   منه  بمبادرة  إما  الدعوة،  مستندات  على  وتعديالت  إيضاحات(  للمعهد  اإللكتروني  الموقع  على)  نشر  للمعهد  يجوز .5.5
  آخر   على  االطالع  العروض  مقدمي  مسؤولية  على  عليها،  الردود  نشر  بعد  ذلك  في  بما  التوضيح،  أسئلة  على  رًدا

 .اإللكتروني المعهد موقع على الدعوة صفحة على المنشورة المستجدات

 بالعرض  المرفقة المستندات .6

  جميع  بعرضه  العرض  مقدم  يرفق   سوف  البيانات،  قاعدة  في  العرض  مقدم  إدراج  ولغرض  العتبة  شروط  إثبات  لغرض
 : أدناه المذكورة المستندات

 ، (شركة  ليس  العرض  مقدم  أن  طالما)  مرخص  مشتغل  شهادة   أو(  وجدت  إن)  االسم  تغيير   وشهادة   التأسيس   شهادة .6.1
 .العرض مقدم باسم

 .العرض مقدم باسم ،( مطلوب  هو كما) اإلضافي والتعليم  األكاديمي التعليم تثبت شهادات .6.2

 .  الصلة ذي المجال في خبرته تثبت التي والمستندات العرض لمقدم الذاتية السيرة .6.3

 المرفقة   الصيغة  في  الصلة،  ذي  المجال  ذلك  في  بما  البيانات،  قاعدة  إلى  واالنضمام  العرض  مقدم  تفاصيل  نموذج .6.4
 على   التركيز  مع   مطلوب،   هو   كما   النموذج  ملء  العرض  مقدم  على  يجب   أنه  مالحظة  يرجى.    بالطلب  (أ)  كملحق
 . إليه العرض تقديم يتم الذي الصلة ذي المجال تفاصيل

  محاٍم، قبل من عليه ومصدق العرض مقدم عن  نيابة بذلك للقيام  المخول الشخص من موقّع بالقسم مشفوع تصريح .6.5
  بالقسم  مشفوع   وتصريح  المرفقة  والمستندات  الدعوة  شروط   تأكيد   -  الدعوة  من  ( ب)  الملحق  كـ  المرفقة  بالصيغة
 العميل  عن  نيابة  بالملحق  المكتوبة  التوصيات  إرفاق  أيًضا  العرض  لمقدم  يجوز.  العتبة  لشروط  االمتثال  إلثبات
 . العرض مقدم عرض  في الوارد

   محاٍم، قبل من عليه ومصدق العرض مقدم عن  نيابة بذلك للقيام  المخول الشخص من موقع بالقسم مشفوع تصريح .6.6
 . 1977 لعام العقوبات وقانون العامة الهيئات  معامالت  لقانون وفقًا الدعوة، من  (ج) الملحق كـ المرفقة بالصيغة

  الموافقات   كل  تكون  حيث  العامة،  الكيانات  معامالت  قانون  من  2  البند  بموجب  المطلوبة  الموافقات  من  نسخة .6.7
 .العروض لتقديم  النهائي الموعد حتى العرض، مقدم  باسم المفعول سارية المذكورة

  بذلك  المخول  الشخص  قبل  من  موقعًا  يكون  عندما  الدعوة،  لهذه  د  الملحق   كـ  المرفقة  بالصيغة  المقابل،  احتساب  آلية .6.8
 . العرض مقدم عن نيابة

 المراد   العروض  تقديم  مرحلة  في  أنه  مالحظة  يرجى.  الدعوة  بهذه   ( هـ)  الملحق   كـ  المرفقة  بالصيغة  االلتزام  خطاب .6.9
 العرض  مقدم  عن  نيابة  بذلك  المخول  الشخص  من  موقع  التزام  خطاب  إرفاق  يلزم  ال   البيانات،  قاعدة  في  شملها
  شروط   يستوفون  الذين  العروض  مقدمو   فقط.  التأمين  شركة  من  الموقع  التأمين  ملحق   إلرفاق  حاجة  هناك  وليس
  هو   كما  الموقعة  التأمين،  وشهادات  االلتزام  خطاب  سيرفقون   البيانات،   قاعدة  في  إدراجهم  المعهد  ويقرر  العتبة

 . مطلوب

  تحديث   أو/و  تغيير  أو/و  توضيح  أو/و   مستند  أي   إلى  باإلضافة  صفحة،  كل  أسفل  في  الدعوة  مستندات  توقيع  يتم .6.10
  كان  مهما  تغيير،  أي  إجراء  يمكن  ال  أنه  يوضح.  العرض  مقدم  قبل  من  موقعة  ، (ينشر  ما  بقدر)   المعهد  سيصدره
 (.إطاره في نُشر توضيح أي ذلك في بما) الدعوة مستندات في األشكال من شكل بأي نوعه، أو جنسه
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  وموثقة  وموقعة  وُمعدة  أصلية  تصريحات  إال  تشكل  ال   البند  هذا  في  الواردة  بالقسم  المشفوعة  التصريحات  أن  يوضح
 .األصول حسب

 العروض  تقديم وعنوان موعد .7

  بعد   العروض  بتقديم  يُسمح   لن.  اإللكتروني  العروض  صندوق  إلى  أعاله،2  البند  في  المحدد  الموعد  حتى  العرض  تقديم  يجب
 . أعاله المذكور الحاسم الموعد

 البيانات  قاعدة في واإلدراج العروض دراسة .8

  لجنة  عن  نيابة  المعهد،  من  محترف  فريق  قبل  من  البيانات  قاعدة  في  إدراجه  ليتم  العرض  مقدم  طلب  مراجعة  سيتم .8.1
 في  العروض  مقدمي  ويصنف   سيفحص  والذي  ، "(االختبار  فريق "  بـ   يلي  فيما   إليه  يشار)   المعهد  في  المناقصات

 .وكفاءتهم ومهاراتهم خبرتهم حسب بوظيفتهم الصلة ذي المجال

 ورضا   وخبرته  العرض  مقدم  قدرات  وكذلك  العتبة،  لشروط  العرض  مقدم  امتثال  بفحص  االختبار  فريق  سيقوم .8.2
  ووثائق   بيانات  من  ظهورها  عند  العرض،  مقدم  قدمها  إذا  المقدمة،  السابقة  الخدمات  عن  األخرى  الكيانات  أو  المعهد
 . محاولته على تعلق. العرض مقدم

  العمالء   عن  نيابة  االتصال  بجهات  االتصال  للمعهد  يحق   العتبة،  لشروط  العرض  مقدم  امتثال  فحص  من  كجزء .8.3
 العرض  مقدم  إقرارات  تأكيد  أجل  من  العرض،  مقدم  قبل  من  أجلهم  من  التدريبات  أو/و  المحاضرات  إجراء  تم  الذين

  الخبرة   اكتساب  حالة  وفي  ذكره،  سبق  ما  إطار  في.  العرض  مقدم  عمالء  من  اآلراء  لتلقي  ذلك  في  بما  وإدراجها،
  يجوز   للمعهد،  إجراؤها  يتم  التي  التدريبات   أو/ و  بالمحاضرات   يتعلق  فيما  العرض،  مقدم  قدمها  كما  الصلة،  ذات

  والمعلومات   المسؤولين  خالل  من   فيها،  الواردة  والمعلومات  بالقسم   المشفوعة  العرض  مقدم  تصريحات  تأكيد  للمعهد
 هذا  في  المعهد  حوزة  في  الموجودة  /تجميعها  تم  التي  الشهادات  أو /و  والوثائق  المعلومات  ذلك  في  بما   المهنية،
 . الصدد

 االتصال  إلى  باإلضافة  لتقديره،  وفقًا  مطلوب   اختبار  أي  بإجراء   االختبار  لفريق  سيسمح  العروض،  فحص  من  كجزء .8.4
 مقدم  قبل  من  تفاصيلهم  إرفاق  تم  الذين  بالمستوصين  واالتصال  العرض  مقدم  من  خدمات  يتلقى  أو  تلقى  عميل  بأي

  صاحب   أو/و  العرض  مقدم  مع   مقابلة  بإجراء  للمعهد  سيُسمح  المحاضرين،  اختيار  عملية  من  كجزء.  العرض
 .عنه نيابة  المقترح المنصب

 في  المناقصات  لجنة  إلى  البيانات  قاعدة  في  العروض  مقدمي  إدراج  بشأن  توصيته  بإرسال  االختبار  فريق  سيقوم .8.5
 . المعهد

 تم حيث  البيانات،  قاعدة  في  محاضر  شمل  للمعهد  يجوز  ال  للدعوة،  وفقًا  للمعهد  متاح  آخر  حق  بأي  المساس  عدم  مع .8.6
  السلبي   االنطباع  بسبب  أو/و  عنه  ينوبون  الذين  أولئك  أو/و  العرض  مقدم  أداء  عن  الرضا  بعدم  تفيد  توصيات  تلقي
 . الخاص لتقديره وفقًا موجوًدا، كان إذا العرض لمقدم

  في  بما  والحصري، المنفرد  لتقديره  وفقًا  وقت،  أي  في  العروض،  مقدمي  من  بأي االتصال  في  بالحق المعهد  يحتفظ  .8.7
 اإلعالن /طلب أو/و  توضيحات وطلب المعهد، إلى عنه نيابة شخص أي أو/و العرض مقدم طلب طريق عن ذلك
  ونوع،  نوع  أي  من  المعلومات،  أو/و  التفاصيل  أو/و  المستندات  الستكمال  الطلب  أو/و  الحجوزات  إلغاء  /اإلزالة  عن

 أو/و  إغفال  أو/و  خطأ  بأي  يتعلق  فيما  عام،  بشكل  العتبة  بشروط  يتعلق  فيما  ذلك  في  بما  المقدم،  بالعرض  المتعلقة
  الحقوق   من  االنتقاص  دون   ذلك  وكل  سبب،  وألي  ونوع  جنس  أي  من  عيب،  أو/و  عيب  أو/و  تغيير  أو/و  إضافة 
 المعهد   طلب  على   العرض  مقدم  يقدمها  إجابة  أي  اعتبار  سيتم.  األخرى  القانون  ألحكام  وفقا  للمعهد  الممنوحة  األخرى
  على   وستحصل  العرض،  مقدم  إلى  المعهد  عرض  مع  جنب  إلى  جنبًا  بالمزايدة  إرفاقها  وسيتم  عرضه  من  جزًءا

 .. هي - هو مع المتعارض العرض في الصلة ذات األخرى المستندات على األولوية

 قاعدة  في إدراجها سيتم  التي الطلبات رفض /إضافة في والحصرية المطلقة التقديرية السلطة له المعهد أن يوضح .8.8
  مقدم   بإخطار  أيًضا  المعهد  سيقوم .  قراره  بأسباب  وإبالغه  برفضه  العرض  مقدم  بإخطار  المعهد  سيقوم.    البيانات 
 . تحديدها يتم فترة خالل كتابي  طلب تقديم بإمكانية العرض

 مقدم  إخطار  سيتم  المعهد،  في  المناقصات  لجنة  قبل  من  البيانات  قاعدة  في  العرض  مقدم  تسجيل  على  الموافقة  بعد .8.9
 . العرض
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  بياناتالمحاضرين   قاعدة من بمحاضر االتصال كيفية حول  تعليمات .9

 متساوية  دورة  طريق  عن  اإلمكان  قدر  البيانات   قاعدة  في  المسجلين  المحاضرين  بين  العمل  بتقسيم  للمعهد  سيسمح .9.1
 . المعهد الحتياجات ووفقًا عليه يصنفون الذي  المهني المجال حسب الفوائد، من قدر أكبر المعهد ستعطي وعادلة

  الجغرافي   الموقع:  التالية  المعايير  في  المعهد  سينظر  المحاضرين،  بين  العمل  لتقسيم  األخرى  االعتبارات  بين  من .9.2
 توافر  العميل؛  متطلبات  لتنفيذها؛  الزمنية  الجداول  ذلك  في  بما  الخدمات،  ووصف  المحاضرة،   فيه   ستُلقى  الذي

 / التوجيه  تقديم  ذلك  في  بما  الفريدة،  وخبرته  المحاضر  مهارات  المطلوب؛  العمل  نطاق.  الخدمات  لتقديم  المحاضر
 التي األعمال عدد الصلة، ذي المجال في المحاضر تصنيف الرياضيين؛ أو/و للشباب العمل ورش /المحاضرات

 . الخدمات بتقديم صلة ذات أخرى معلومات  وأي محاضر كل على المفروض العمل عبء معيّن؛ محاضر  يؤديها

  باإلضافة .  المصالح  تضارب  بسبب  المثال  سبيل  على  المحاضر،  اختيار  على  إضافية  قيود  بوضع  للمعهد  سيسمح .9.3
  عرض   في  حقه  من  االنتقاص  دون  المحاضرين  على  األعمال  توزيع   في  للعبء  حد  وضع  للمعهد  يحق  ذلك،  إلى

 المطلوبة   الخدمات  بين  والتقارب  المعهد،  احتياجات  مراعاة  مع  واحد،  لمحاضر  معيّن  مجال  في  األعمال  جميع
 .الخ محاضرة، متابعة للمعهد،

 خدمة  لطلب  أو/ و  البيانات  قاعدة  في  شملهم  سيتم  الذين  المحاضرين  من  بأي  باالتصال  يتعهد  ال  المعهد  أن  يوضح .9.4
 .   الشأن هذا في المعهد ضد دعوى أي للمحاضرين يكون  ولن وجدت، إن نوع أي من

  يمنع  ال البيانات  قاعدة  ووجود   به لالتصال  للمعهد  ملزم  كشرط   البيانات   قاعدة  في محاضر وجود  عدم  ويوضح كما .9.5
 .العروض. لالستالم البيانات قاعدة في المدرجين غير للمحاضرين مواز إجراء إجراء من المعهد

  إضافية تعليمات .10

  قاعدة   في  مصنف  محاضر  من  حذف  أو/و  البيانات  قاعدة  في  العرض  مقدم  إدراج  منع  في  بالحق  المعهد  يحتفظ .10.1
 : التالية الحاالت إحدى في البيانات،

 نيابة   الخدمة  مزودي  /المسؤولين  أو/و  العرض  مقدم  نفس  مع  سابقًا  تراكمت   سلبية  تجربة  المعهد  لدى .10.1.1
 .إجراء  آخر  تعاقد  أي  أو/و  لمناقصة نتيجة  الماضي  في  معه  أبرم  عقد  في  فيه،  المسؤولين  كبار  أو/و  عنه

 المساس   دون.  يوًما  31  خالل  إلغاؤه  أو  رفضه  أو  إلغاؤه  يتم  لم  والذي  العرض،  مقدم  إفالس  حالة  في .10.1.2
)الديون  تسديد  عن  العجز  فعل   سيُعتبر   المصطلح،  بعمومية   بتعيين   أمر  أو/و  حراسة  أمر  إصدار(  أ: 
( ب)   المذكور؛  األمر  هذا  مثل  إلصدار  طلب  تقديم  تم  أو  خاص  مسؤول  أو  دائم  مصفٍ   أو  مؤقت  مصفٍ 
 لعام [  جديدة  صيغة]  اإلفالس  مرسوم  بموجب  اإلجراءات  اتخاذ(  ج)  الطوعية؛  التصفية  بشأن  قرار  اتخاذ
 .العرض مقدم أصول من جوهري أصل بحق حجز أمر صدر( د) ؛1980

 األمن   مديرية  في  ضباطه  كبار  من  أي  أو /و  عنه  نيابة  الخدمة  مزودي  من  أي  أو/و  العرض  مقدم  أدين .10.1.3
 جنائية   جريمة  الرتكابه  ضده  اتهام  الئحة  تقديم  تم  أو /و  المهني  لإلهمال  أو/و   جنائية  جريمة  بارتكاب   العام

 . المهني اإلهمال أو/و اإلساءة

 كبار   من  أي  أو/و  الخدمة  مزودي  من  أي  أو/و  عنه  نيابة  المرشحين  من  أي  أو/و  العرض  مقدم  أدين .10.1.4
 اإلهمال   بسبب  دعوى  /اتهام  الئحة  رفع   تم  أو/و  المهني  اإلهمال  بتهمة  العام  األمن  مديرية  في  ضباطه
 . له ضده المهني

 كبار   من  أي  أو/و  الخدمة  مزودي  من  أي  أو/و  عنه  نيابة  المرشحين  من  أي  أو/و  العرض  مقدم  أدين .10.1.5
 ضده   قضائية  دعوى  /اتهام  الئحة  رفع  تم  أو/و  جنسية  جرائم  بارتكاب  العام  األمن  مديرية  في  ضباطه
 العقوبات،   قانون  من(  هـ)  المادة  العاشر،  الفصل  في  عليها  المنصوص  الجرائم.  الجنس  ممارسة  بتهمة
 . 1977 لعام

 المحاضر   أن  أو/و  صحيحة  غير  اإلجراء  هذا  في  المقدمة  المعلومات  أن  عنه  ينوب  لمن  أو/و  للمعهد  اتضح .10.1.6
 .  العتبة بشروط يفي يعد لم

 .  المصالح تضارب من خوف حالة في أو/و المصالح في تضارب حالة في المحاضر .10.1.7

 . خدماته أو/و المحاضر عن رضاهم بعدم عنه ينوب من أو/و   المعهد المستهدف الجمهور أبلغ .10.1.8
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  يتعلق   فيما  عليه  سيطبق  تغيير  بأي  فوًرا  المعهد  بإخطار  يتعهد  فإنه  البيانات،  قاعدة  في   مسجل  المحاضر  أن  طالما .10.2
.  البيانات قاعدة في المدرجة. اقتراحه من كجزء قدمها التي ذلك إلى وما والمعلومات والبيانات  المستندات من بأي
 العتبة  بشروط  يفي  أن  يجب  البيانات،  قاعدة  في  تسجيله  تم  وطالما  وقت  أي   في  ذكره،  سبق  ما  بعمومية  المساس  دون
  بشروط  يتعلق فيما عليه يطبق  تغيير بأي فوًرا المعهد بإخطار المحاضر يتعهد. األمر  إطار في المعهد حددها التي
 .المذكورة العتبة

  قاعدة  من  المحاضر  حذف  أو/و  البيانات  قاعدة  إلغاء  في  الخاص،   لتقديره  وفقًا  وقت،  أي  في  الحق  للمعهد  سيكون .10.3
  قاعدة  من المحاضر حذف أو/و أصالً  البيانات قاعدة في إلدراجه مجال هناك يكن لم  أنه ُوجد إذا المحاضر بيانات 
 آخر   لسبب  أو/و  الدعوة  هذه  أحكام  من  حكم  ألي  االمتثال  عدم  أو/و  معه  للمعهد  السلبية  التجربة  تراكم  نتيجة  البيانات

 .  قانونًا عليه منصوص

  األقسام   في  ورد  وما  الدعوة  هذه  في  ورد  ما  بين  تضارب  أو/و  تناقض  حالة  أي  في  أنه  توضيح  تم  شك،  ألي  إزالةً  .10.4
  للمحاضرين   الصارمة  التعليمات  تطبيق  سيتم  االلتزام،  خطاب   ذلك  في  بما  الدعوة،  ملحقات  في  المحددة  األخرى
 .المصنفين

 الخاصة  المكانية  الصالحية   يافا  -  أبيب  تل  مدينة   في  مقرها  يقع  والتي  موضوًعا  المختصة  المحكمة  ستملك .10.5
 .عنه ناشئة أو التوجه بهذا تتعلق مسألة أي في للنظر والحصرية

    

 االحترام،  فائق مع    

 الرياضة  في للتميز الوطني وينجيت معهد           
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 البيانات قاعدة إلى االنضمام وطلب العرض مقدم تفاصيل  النموذج  -(  أ) الملحق

   الغالف مجاالت قائمة .1

  الرياضة  مجال في  النفس علم الرياضيات  تغذية
 الجنسي  والنوع

  الرياضة   مجال في  الطب 
 الجنسي  والنوع

  في األعضاء وظائف  علم
  والنوع   الرياضة  مجال 

 الجنسي 

  مجال  في  الطبيعي العالج
 الجنسي  والنوع  الرياضة

  الرقمي  والترويج  التسويق
 الرياضية   والجمعيات  للرياضيات

  الجنسي والنوع  والقيم التعليم
 ( والتمكين القيادة  تعزيز)

  اآلمنة والمساحة   الحماية
 الرياضة  في

 العرض  مقدم تفاصيل  .2

 العرض  مقدم تفاصيل 

 الصلة  ذو  الغالف مجال 

  في  الوارد   للجدول وفقًا  واحد  مجال   إلى اإلشارة   يجب]
  لمقدم   فيها  تصدر  التي  الظروف  في  إال  أعاله،  1  البند

 عرض  تقديم  على  المعهد  من  خطية  موافقة  العرض
 [ واحد مجال  من ألكثر

 

   العرض  مقدم  اسم

  / تجارية مؤسسة)  العرض مقدم نوع
 ( مرخص  مشتغل

 

  المؤسسة تسجيل رقم)  العرض مقدم   رقم
 ( المرخص المشتغل  /التجارية

 

  العنوان 

  الهاتف رقم

  الفاكس  رقم

  مقدم عن  بالتوقيع المخولين أسماء
 العرض 

 

   العرض مقدم عن بالنيابة المعتمد االتصال جهة

  الكامل  االسم 

  العرض  مقدم لدى  االتصال جهة  منصب

  الجوال  الهاتف رقم

  اإللكتروني  البريد
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  الدعوة شروط تأكيد -( ب ) الملحق

 الحقيقة،  قول  وجوب  من  تحذيري  تم  أن  بعد  ،___________  رقم  الهوية  بطاقة  حامل_________    أدناه  توقيعي  الوارد  أنا
 : يلي بما خطيًا أصرح القانون، في عليها المنصوص للعقوبات معّرًضا فسأكون وإال

 العرض  مقدم تصريح .1

"(  العرض  مقدم"  بـ  يلي  فيما  إليه  يشار_____________ )  عرض   من  كجزء  بالقسم  المشفوع  التصريح  بهذا  أدلي .1.1
  المحاضرين بيانات  قاعدة في شمله ليتم لدعوة ، [التأسيس شهادة في يظهر كما العرض لمقدم الكامل االسم ذكر ينبغي]* 
 .الرياضة في للتميز الوطني وينغيت تشارلز أورد معهد في

  تفويضي  وبحكم  باسمه  بالقسم  المشفوع  التصريح  بهذا  وأدلي  العرض،  مقدم  لدى___________    كـ  أعمل  أنا .1.2
 .العرض مقدم باسم التصريح هذا على بالتوقيع

  وخطاب   المقابل  احتساب  آلية  ذلك  في  بما  بعناية  الدعوة  مستندات  جميع  قرأنا  أننا  العرض  مقدم  عن  نيابة  أؤكد .1.3
 المادية  والظروف والشروط  المتطلبات  جميع   بعناية  وفحصنا  فيها،  يقال ما  وفهم  ودراسة  بوزن قمنا  وأننا  االلتزام،
  مقدًما  العرض  مقدم   يتنازل  وأن  ،(البيانات  قاعدة  في  المدرجين  المحاضرين  بين  األعمال  تقسيم   طريقة.  والقانونية

  عرض   على  تؤثر   قد  وقانونية،  مادية  ظروف  أو  شروط  أو   متطلبات  أي  فهم  سوء  أو  الجهل  عن  تنشأ  مطالبة  أي  عن
 . الخدمات تقديم أو العرض مقدم

  تقديمي  عرض  بسبب  للطلب  الخاضعة  البيانات   قاعدة  في  تصنيفه  يتم   لن  أنه  العرض  لمقدم  المعروف  من   أنه  أؤكد .1.4
 . أدنى حد إلى أو/و عام بشكل العرض مقدم من أعمال أو/و خدمات سيطلب  المعهد بأن وعد أو/و

  اعتبارها   ينبغي  وال  فقط  التوضيح  ألغراض  هي  الطلب،  من  كجزء  لنا  مقدمة  أو/و  مقدمة  معلومات   أي  أن  أؤكد .1.5
  معلومات   تقديم  يتم  لن  حال  أي  على  وذلك  شيء،  وكل  شيء  ألي  المعهد،  قبل  من  تقديمي  عرض  أي  أو/و  التزاًما

  المحددة العرض مقدم  التزامات من االنتقاص أجل  من  أو/و المسؤولية بعض المعهد يتحمل. لفرضه محتوى أو/و
 .    الطلب مستندات في

 مقدم  عن  نيابة  مفوض  الملحق  هذا  في  المدرج  االتصال  عن  المسؤول  الشخص  أن  العرض  مقدم  عن  نيابة  أؤكد .1.6
 بالمعهد   لالتصال  العرض  مقدم  عن  نيابة  المفوض  الكيان  هو  وأنه  البيانات،  بقاعدة  تتعلق  مسألة  أي  في  العرض
 . العرض مقدم عن نيابة  التعليمات أو اإلخطارات وتلقي العرض مقدم عنه نيابة

 العتبة  شروط .2

 في  سنوات  أربع  عن  تقل  ال  لمدة  تعود  تجربة  لديه  عنه  نيابة  المقترح  المنصب  صاحب  أو /و  العرض  مقدم  بأن  أقر .2.1
 . العرض العرض مقدم فيه يقدم الذي الصلة ذي الغالف مجال

 :التصريح إلثبات بيانات 

 العميل  اسم رقم

 [ ذلك  العرض  مقدم سيحدد ]

   الخدمات  تقديم فترة

 [ والسنة الشهر]

   الخدمات  وصف

 [ ذلك  العرض  مقدم سيحدد ]

  االتصال جهة  تفاصيل
  عن  نيابة تعمل التي

 العميل 

  والمنصب االتصال جهة اسم  ]
 [اإللكتروني  والبريد والجوال

 الغالف  مجال 

  في √  عالمة وضع يرجى]
 [ المناسب المكان

  تقديم  بدء  موعد   .1
 الخدمات 

____/____ 

 [ والسنة الشهر]

  تقديم انتهاء موعد
 الخدمات 

____/____ 

 [ والسنة الشهر]

 

 الكامل   االسم

______________ 

 العميل  لدى  الدور

______________ 

 الجوال  الهاتف  رقم

______________ 

 اإللكتروني   البريد   عنوان

 الرياضيات؛ تغذية  

  مجال   في   النفس   علم   
  والنوع   الرياضة 
 الجنسي؛

  مجال   في  الطب  
  والنوع   الرياضة 
 الجنسي؛
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  أو   المحاضرات  إلقاء  في  سنتين  عن  تقل  ال  لمدة  تجربة  لديه   عنه  المقترح  الشخص  أو/و  العرض  مقدم  بأن  أقر .2.2
 . للمراهقين اإلرشادات

 . فوق فما سنوات 9 لعمر مالئمة محاضرة -"  السن صغار: "البند هذا لغرض

 :التصريح إلثبات بيانات 

  وظائف   علم   ______________
  مجال   في   األعضاء 
   الجنسي   والنوع  الرياضة

  في   الطبيعي   العالج   
  والنوع   الرياضة  مجال

 الجنسي؛

  والترويج   التسويق  
  للرياضيات   الرقمي

 الرياضية؛ والجمعيات 

  والنوع   والقيم   التعليم  
  القيادة   تعزيز)  الجنسي 
 (.   والتمكين

  والمساحة   الحماية  
 . الرياضة في  آمنة

  تقديم  بدء  موعد   .2
 الخدمات 

____/____ 

 [ والسنة الشهر]

  تقديم انتهاء موعد
 الخدمات 

____/____ 

 [ والسنة الشهر]

 

 الكامل   االسم

______________ 

 العميل  لدى  الدور

______________ 

 الجوال  الهاتف  رقم

______________ 

 اإللكتروني   البريد   عنوان

______________ 

 الرياضيات؛ تغذية  

  مجال   في   النفس   علم   
  والنوع   الرياضة 
 الجنسي؛

  مجال   في  الطب  
  والنوع   الرياضة 
 الجنسي؛

  وظائف   علم  
  مجال   في   األعضاء 
   الجنسي   والنوع  الرياضة

  في   الطبيعي   العالج   
  والنوع   الرياضة  مجال

 الجنسي؛

  والترويج   التسويق  
  للرياضيات   الرقمي

 الرياضية؛ والجمعيات 

  والنوع   والقيم   التعليم  
  القيادة   تعزيز)  الجنسي 
 (.   والتمكين

  والمساحة   الحماية  
 . الرياضة في  آمنة

 الظروف   ظل   في.  أعاله  للجدول   وفقًا  بالضبط   إعداده   يتم   عندما   بديل  جدول   إرفاق   العرض   لمقدم  سيجوز .  فقط  للتوضيح   يأتي  األسطر  عدد  :مالحظات
 هوامش   في  المرفق  بالقسم  المشفوع  والتصريح  بالمناقصة الخاص العرض  من يتجزأ ال  جزًءا  يشكل  البديل  الجدول  أن العرض  مقدم  يصرح  المذكورة، 

 .الملحق  هذا

 العميل  اسم رقم

 [ ذلك  العرض  مقدم سيحدد ]

   الخدمات  تقديم فترة

 [ والسنة الشهر]

   الخدمات  وصف

 [ ذلك  العرض  مقدم سيحدد ]

  التي  االتصال جهة  تفاصيل
 العميل  عن نيابة  تعمل
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  مقدمي  على  يجب  لذلك،.  العتبة  شروط  تلبية  لغرض  الواردة  بالمعلومات  يتعلق  فيما  لإلكمال  طلب  تقديم  عدم  للمعهد  سيجوز .3
 . العتبة لشروط االمتثال إثبات لغرض عرضهم في المطلوبة الصلة ذات والبيانات  المعلومات جميع شمل العروض

 الوثائق  إرفاق .4

 [:العرض من كجزء الوثيقة إرفاق تم إذا ✓عليها عالمة وضع يجب] التالية المستندات العرض مقدم عرض يتضمن

 المرفقة  المستندات

 مرخص  مشتغل  شهادة   أو (وجدت  إن االسم، تغيير شهادات  ذلك  في بما ) العرض مقدم تأسيس شهادة   من  نسخة ☐ 

   البيانات قاعدة   إلى  االنضمام  وطلب العرض  مقدم تفاصيل  نموذج  - (أ ) الملحق ☐ 

 [ النموذج هذا] العتبة لشروط  االمتثال إلثبات بالقسم  المشفوع  والتصريح  الدعوة   شروط   على الموافقة  - ( ب)  الملحق ☐ 

 العرض  مقدم  باسم ، ( االقتضاء حسب)  اإلضافي والتعليم (  الغالف  بمجال الصلة ذات)  األكاديمي التعليم  تثبت شهادات  ☐ 

 الصلة  ذي   المجال في  خبرته تثبت التي  والمستندات العرض  لمقدم  الذاتية  السيرة ☐ 

 (اختياري ) التوصيات ☐

 العامة  الهيئات  معامالت قانون   بموجب بالقسم مشفوع   تصريح - ( ج ) الملحق ☐ 

 العرض  مقدم  باسم  المفعول  سارية  العامة  الهيئات معامالت   قانون بموجب  الموافقات  ☐ 

  والمنصب االتصال جهة اسم  ]
 [اإللكتروني  والبريد والجوال

1.   

 الخدمات  تقديم  بدء  موعد

____/____ 

 [ والسنة الشهر]

 الخدمات   تقديم انتهاء موعد

____/____ 

 [ والسنة الشهر]

 

 الكامل   االسم

__________________ 

 العميل  لدى  الدور

__________________ 

 الجوال  الهاتف  رقم

__________________ 

 اإللكتروني  البريد عنوان

__________________ 

2.   

 الخدمات  تقديم  بدء  موعد

____/____ 

 [والسنة الشهر]

 الخدمات  تقديم انتهاء موعد

____/____ 

 [والسنة الشهر]

 

 الكامل  االسم

________________ 

 العميل  لدى  الدور

________________ 

 الجوال  الهاتف  رقم

________________ 

 اإللكتروني  البريد عنوان

________________ 

 الظروف   ظل   في.  أعاله  للجدول   وفقًا  بالضبط   إعداده   يتم   عندما   بديل  جدول   إرفاق   العرض   لمقدم  سيجوز .  فقط  للتوضيح   يأتي  األسطر  عدد  :مالحظات
 هوامش   في  المرفق  بالقسم  المشفوع  والتصريح  بالمناقصة الخاص العرض  من يتجزأ ال  جزًءا  يشكل  البديل  الجدول  أن العرض  مقدم  يصرح  المذكورة، 

 .الملحق  هذا
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 المرفقة  المستندات

 المقابل  احتساب آلية -( د)  الملحق ☐ 

 البيانات  قاعدة   في  لإلدراج  دعوة  ☐ 

 [ لذلك  المخصص المكان في  موقعة( ]نشرها حالة  في)  المعهد  نشرها التي  التوضيح  وثائق  ☐ 

  االلتزام خطاب -( هـ) الملحق ☐

  /تجاريًا  سًرا  اإللكتروني  العروض  بصندوق  أرفقناها  التي  السوداء  النسخة  في  حجبناها  التي  البيانات  /المستندات  نعتبر  نحن .5
 . سرية معلومات أنها على بها االعتراف ونطلب العرض لمقدم مهنيًا

 .صحيح بالقسم المشفوعة تصريحاتنا محتوى وأن اسمنا هو هذا أن نعلن .6

 

   

 

 التاريخ 

 
 المحامي  وختم توقيع

  مصرح   بالتصريح   أدلوا  الذين  األشخاص   أن  توقيعي  خالل   من  أؤكد   إنني

 .  الدعوة لغرض  الرسوم  وتكبيده العرض  مقدم عن نيابة بالتوقيع لهم

  يدلون   الذين  األشخاص  تحذير  تم   أنه  توقيعي  خالل   من  وأؤكد  كما

  للعقوبات  معرضين  فسيكونون  وإال  الحقيقة  بقول  بتصريحاتهم

  ذكره،  سبق  كما  تحذيرهم  تم  أن  وبعد  القانون،  في  عليها  المنصوص

 .أمامي بالقسم المشفوع التصريح هذا بتوقيع قاموا

 
 التاريخ 

 

 العرض   مقدم وختم ين /المصّرح توقيع
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 1976 لعام العامة، الهيئات معامالت قانون بموجب بالقسم مشفوع تصريح - ( ج ) الملحق

 قول   وجوب  من  تحذيري  تم  أن  بعد    رقم الهوية بطاقة حامل ،    أدناه، الموقع أنا
 : يلي بما خطيًا أصرح القانون، في عليها المنصوص للعقوبات معّرًضا فسأكون وإال الحقيقة،

)  عرض   من  كجزء  بالقسم  المشفوع  التصريح  بهذا  أدلي .1 ]*   "(العرض  مقدم"  بـ  يلي  فيما  إليه  يشار_____________ 

 معهد  في  المحاضرين  بيانات  قاعدة  في  اإلدراج  ليتم  لدعوة  ،[التأسيس  شهادة  في  يظهر  كما  العرض  لمقدم  الكامل  االسم  ذكر  ينبغي
 . الرياضة في للتميز الوطني وينغيت تشارلز أورد

  المشفوع   بالتصريح   يدلي  الذي  الشخص  يشغله  الذي  المنصب  ذكر  يجب]*  العرض  مقدم  لدى___________    بصفتي  أعمل  إنني .2

  التي   بالحقائق  معرفتي  وبحكم  عنه،  نيابةً   بذلك  للقيام  مصرًحا  كوني  بموجب   هذا  بالقسم  المشفوع   بتصريحي  وأدلي[  بالقسم
 . هذا بالقسم  المشفوع التصريح موضوع هي

  المكان   في عالمة  وضع  يجب] به المرتبطة والجهة العرض مقدم فإن به قمت الذي والفحص  االستفسار بعد أنه بذلك أصرح .3
 : [المناسب

  قانون   من(  هـ)  المادة  العاشر،   للفصل  وفقًا  جنسية،  جرائم  بارتكاب  ضدهما  اتهام  الئحة  تقديم  يتم  لم  أو/و  إدانتهما  تتم  لم  ❑
 . 1977 لعام العقوبات،

  بـ   يلي  فيما  إليه  يشار  الذي)  1991  لعام  األجانب،   العمال  قانون  بموجب (  2)  جريمتين  من  أكثر  بارتكاب  إدانتهما  تتم  لم  ❑
 "(. لألجور   األدنى  الحد  قانون"  بـ  يلي  فيما  إليه  يشار  الذي)  1987  لعام  لألجور،  األدنى  الحد  وقانون"(  األجانب  العمال  قانون"

  حتى   ولكن  لألجور،  األدنى  الحد  وقانون  األجانب  العمال  قانون  بموجب(  2)  جريمتين  من  أكثر   بارتكاب   إدانتهما   تمت  ❑
 .إدانة آخر تاريخ منذ األقل على( 1) واحدة سنة انقضت العروض، لتقديم النهائي الموعد

 للتفاصيل   وفقًا  لألجور،  األدنى  الحد  وقانون  األجانب  العمال  قانون  بموجب(  2)  مخالفتين  من  أكثر  بارتكاب  إدانتهما  تمت  ❑
 .  إدانة آخر تاريخ منذ األقل على( 1) واحدة سنة انقضت العروض، لتقديم  النهائي الموعد وحتى أدناه،

 لعام  العامة، الهيئات معامالت قانون في المقصود بالمعنى -" مرتبطة جهة"و" إدانته تمت شخص: " البند هذا  ألغراض
1976 . 

 رقم 
   المخالفة تفاصيل

 [القانون واسم البند رقم]

  اإلدانة  تاريخ

 [والسنة الشهر ]

1 .   

2 .   

   :[المناسب  المكان  في عالمة  وضع  يجب] أجريته الذي والفحص التوضيح بعد أنه بذلك أقر .4

 بـ يلي  فيما   إليه  يشار  الذي)  1998  لعام  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الحقوق  في  المساواة  قانون  من 9  القسم  أحكام  تنطبق ال  ❑
 .  العرض مقدم على(   "الحقوق في المساواة قانون "

  100 من  أكثر يوظف  كان وإذا يستوفيها، وهو العرض  مقدم على الحقوق في المساواة قانون من 9 المادة أحكام  تسري ❑
 9  المادة  بموجب  التزاماته  تنفيذ(  1: )أيًضا  يلي  بما  ويتعهد  العرض  مقدم  يقر  العروض،  لتقديم  النهائي  الموعد  حتى  عامل،
  اتصل  أنه(  2)  ذلك  من  بدالً   أو  تنفيذها؛  بشأن  تعليمات   على  الحصول  لغرض  األمر،  لزم  وإذا  الحقوق،  في  المساواة   قانون  من
  المساواة   قانون   من  9  المادة  بموجب   التزاماته  تنفيذ  لفحص  االجتماعي  والضمان  والرفاه  العمل  لوزارة  العام  بالمدير  سابقًا
 .  تنفيذها على وعمل منه تعليمات تلقى أعاله،(  2) القسم ألحكام وفقًا الحقوق في

 . الحقوق في المساواة قانون في عليه المنصوص بالمعنى -" العمل صاحب: "4البند هذا لغرض

 العمل   لوزارة  العام  المدير  إلى  أعاله،4  البند  بموجب  الخطي  اإلقرار  من  نسخة  بإرسال  ويتعهد  بذلك  العرض  مقدم  يصرح
 .  العروض لتقديم النهائي الموعد من يوًما 30 غضون في  ،االجتماعي والضمان والرفاه

 . صحيح أعاله المذكور بالقسم  المشفوع تصريحي ومضمون  توقيعي هذا اسمي، هذا .5
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 المحامي  وختم توقيع  التاريخ   المصرح  توقيع

  أدلى   الذي  الشخص  أن  توقيعي  خالل  من  أؤكد  إنني
  العرض   مقدم  عن  نيابة  بالتوقيع  له  مصرح  بالتصريح
 .  الدعوة لغرض   الرسوم وتكبيده

  الذي   الشخص  تحذير  تم أنه  توقيعي  خالل  من  وأؤكد  كما
  معرًضا   فسيكون  وإال   الحقيقة  بقول   بتصريحه  يدلي

 تم   أن  وبعد  القانون،  في  عليها  المنصوص  للعقوبات
  التصريح   هذا   بتوقيع  قام  ذكره،  سبق  كما  تحذيره
 .أمامي بالقسم المشفوع

 التاريخ  
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  المقابل احتساب آلية -( د) الملحق

 اإلجراء  وثائق  في  مذكور  هو  ما  كل  فهمت  أنني  أؤكد  ،_______________  رقم  هوية  حامل___________,    أدناه،  الموقع  أنا
 :أدناه الملحق، هذا في المفصلة المقابل حساب بآلية يتعلق ما ذلك في بما لها، وفقًا البيانات قاعدة في إدراجي ليتم عرضي وقدمت

  التدريب   أسعار   15/2016  رقم  المنشور   وفق "  بالس  أثينا"  إطار  في   محاضرة  مقابل  للمحاضر  دفعه  سيتم   الذي  المقابل  تحديد  يتم .1
 أغسطس   لشهر"  والرفاه  والتعليم  التدريب،  -(  الدولة  لخدمة  الداخلية  الالئحة  من  53.3  الفرعي  الفصل)  واالختبارات  واالمتحانات

  على   الحالية  بصيغته  المنشور  قراءة  ويمكن"(.  المنشور"  بـ  يلي  فيما  إليه  يشار)  المذكور  المنشور  تستبدل  أو  تعدل  صيغة  أي  أو  2018
 .  الدولة خدمة لمفوضية اإللكتروني الموقع

2. https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/rates_learning/he/training_ratestestsandexaminations20
18.pdf 

 . آلخر  وقت من يتغير قد المنشور بأن علم على بأنه العرض مقدم يصرح .3

 (: اليوم المحددة لألسعار وفقًا الحساب يتم) التالية للمبادئ وفقًا"  بالس  أثينا" إطار في محاضرة مقابل الدفع سيتم .4

  كبار "    -  1  للمجموعة  المنشور  في  المحددة  التدريب  ألسعار  وفقًا  أجًرا  المحاضر  يستحق  بالفعل،  ألقيت  محاضرة  لكل .4.1
 القيمة  ضريبة+    شيكل  594=    أكاديمية  ساعة  X 2  شيكل  297:  التالي  النحو  على"  الدولة  موظفي  غير  من   المحاضرين
 .  المضافة

  والتأكيدات  المحاضرة  وتخطيط  للتدريب،  الهدف  جمهور  على  التعرف:  أخرى  أمور  بين  من  يشمل،  الذي  التحضير  لغرض .4.2
 المحاضر سيكون ذلك، إلى وما  المساعدة، واألدوات  التقديمية العروض وإعداد المحاضرة،  طالب  أو/و  المعهد لمتطلبات وفقًا

 .  المضافة القيمة ضريبة+   شيكل 88=  ساعتان×  شيكل 44: التالي النحو على للدفع مستحقًا

 : كالتالي السفر تكاليف  استرجاع المحاضر يستحق .4.3

  لكل   المضافة  القيمة  ضريبة+    شيكل  1.40  معدل  حسب  األول،  الكيلومتر  من  السفر  نفقات  استرجاع  دفع  سيتم:  السفر .4.3.1
 .كيلومتر

 إلغاء  ساعة  لكل  الدفعة :  الدولة  لخدمة  الداخلية  لالئحة  وفقًا  المحاضر  إلى  السفر  وقت  إلغاء  دفع  سيتم:  السفر  وقت  إلغاء .4.3.2
  ساعة   هو  الوقت  حساب   أساس.  أجلها  من  الرحلة  إجراء  تم  التي  الخدمة  على  المطبق  السعر  من  %40  هي  السفر  لوقت
 في  كم  30  األقل  على   الدفع  يتم)  بالكيلومتر  مسافة/  50×    118.8.  السفر  من  كيلومتًرا  50  لكل  الوقت  إلغاء  من  واحدة
 (.واحد اتجاه

  والتام   الكامل  لألداء  ونهائيًا  كامالً   مقابالً   المبلغ  هذا  سيشكل.  المضافة  القيمة  ضريبة+    شيكل  682  المحاضرة  رسوم  إجمالي .4.4
 تقديمه  سيتم  والذي  السفر،  وقت  وإلغاء  السفر  تكاليف  استرجاع  باستثناء  اإلجراء،  مستندات  بموجب  المحاضر  التزامات  لجميع
 .   للتقرير وفقًا

                                                                                                                      

 :أدناه  بالتوقيع قمت  بذلك وإشعاًرا

 

 المحامي  وختم توقيع  التاريخ   المصرح  توقيع

  أدلى   الذي  الشخص  أن  توقيعي  خالل  من  أؤكد  إنني
  العرض   مقدم  عن  نيابة  بالتوقيع  له  مصرح  بالتصريح
 .  الدعوة لغرض   الرسوم وتكبيده

  الذي   الشخص  تحذير  تم أنه  توقيعي  خالل  من  وأؤكد  كما
  معرًضا   فسيكون  وإال   الحقيقة  بقول   بتصريحه  يدلي

 تم   أن  وبعد  القانون،  في  عليها  المنصوص  للعقوبات
  التصريح   هذا   بتوقيع  قام  ذكره،  سبق  كما  تحذيره
 .أمامي بالقسم المشفوع

 التاريخ  

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/rates_learning/he/training_ratestestsandexaminations2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/rates_learning/he/training_ratestestsandexaminations2018.pdf
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 االلتزام خطاب -( هـ) الملحق

 العامة الرياضة لمجال الصدف مجاالت في  للمحاضرين بيانات  قاعدة   - التزام خطاب :الموضوع

]  أدناه،  الموقع  أنا  من  ،"(المحاضر: ____________[ )"رقم  هوية  حامل:  التجارية  المؤسسة  حال  في_________________ 
 : التالي النحو على أمامك بذلك أتعهد ،_______________ رقم هوية حامل_____________,  السيد بالتوقيع المفوض خالل

 كمحاضر  النشاط .1

  للنوادي   عليه،  صنفت  الذي  المهني  الغالف  مجال  في  عمل  ورش  أو/و  محاضرات  بإلقاء  سأقوم  كمحاضر،  أنشطتي  من  كجزء
 . (التوالي  على ،"  الهدف جمهور"و"  الخدمات" بـ  يلي فيما إليها يشار) والرياضية  المجتمعية والجمعيات الرياضية

  االتصال جهات .2

  في   بالس  أثينا  برنامج  تشغيل  عن  المسؤولة  الوحدة  موظفي  مع  مطلوب  هو  كما  مباشر  اتصال  على  سأبقى  ،الخدمات  تقديم  لغرض
 المعهد  يعرفها  أخرى  جهة  أي  أو /و  المحاضرات  تنسيق  عن  المسؤول  المعهد  عن  نيابة  بالس  أثينا  برنامج  مدير  ذلك  في  بما  المعهد،

 "(.المعهد في االتصال جهة)" هذا االلتزام خطاب موضوع الخدمات عن المسؤولة االتصال جهة باعتبارها

 المحاضرة  تنسيق .3

  ممكن،   وقت   أسرع  في  بالرد  أتعهد   إنني  الهدف،  جمهور  مع   محاضرة   لتنسيق   المعهد  من  إلكتروني  بريد   رسالة  استالم  عند .3.1
 .   اإللكتروني البريد عبر الرسالة استالم وقت من ساعة 48 يتجاوز ال موعد وفي

  اإللكتروني   البريد  عبر  المعهد  في  االتصال  جهة  بإبالغ  سأقوم  الطالبة،  بالجهة  الخاصة  االتصال  جهة  مع  المحاضرة  تنسيق  بعد .3.2
 . النهائي الدفع تأكيد على  الحصول أجل من وذلك إغالقها، تم قد المحاضرة بأن

 في  المعهد  في  اتصال  جهة  إلى  بذلك  فسأبلغ   األسباب،  من  سبب  ألي  إلغاؤها  أو/و   تأجيلها  أو/و  المحاضرة  إغالق  يتم  لم  إذا .3.3
 . اإللكتروني البريد عبر ممكن، وقت أقرب

 البريد  طريق  عن  المعهد  في  االتصال  جهة  أخطر  فسوف  آخر،  موعد  إلى  تحديثه  تم  ثم  المحاضرة  موعد  تنسيق  تم  إذا .3.4
 . المقابل وتعديل المعهد تقارير لتحديث  وذلك اإللكتروني،

  هو  كما اإللكتروني للبريد فقط احتياطية نسخة يمثل الهاتف، عبر تغيير أي  عن المعهد في االتصال  جهة إبالغ أن أدرك إنني .3.5
 . بديالً  يشكل  وال أعاله، البنود في مذكور

  معهد   قبل  من المعتمدة   المحاضرات لعدد  الوحيد المرجع  هو المعهد  في  االتصال جهة  من المرسل  اإللكتروني البريد  أن  أعلم .3.6
  المعهد   في  االتصال  جهة  إلى  الطالبة  الجهة  طلب  بإرسال  أتعهد   فأنا  أخرى،  محاضرة  بحجز  ة / مهتًما  ة /الطالب  كان  إذا.  وينغيت
 .  ثمنها دفع يتم لن وينغيت معهد من مسبق كتابي إذن دون ألقيت محاضرة أن أدرك شك، أي إلزالة. فقط

  المهني اإلثراء .4

 ". أثينا"  تنظمها  التي  المهنية  اإلثراء   ورشات  جميع  بحضور  أتعهد .4.1
 .  وحده المعهد لتقدير وفقًا وينغيت، معهد في 

  إخطار،   بإرسال  ملزم  فأنا  األسباب،  من  سبب  ألي  العمل  ورشة  عن  تغيبت  إذا  أنه   أدرك  أعاله،  البند  في   ورد  بما  المساس  بدون .4.2
 .المعهد في االتصال جهة إلى وخطيًا، مسبقًا
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  والنوع  والقيم  والتعليم  التربية  والترويج؛  الرقمي  التسويق:  التالية  الغالف  مجاالت  في   محاضرون  أعاله،  ورد  بما  المساس  دون .4.3
 البدء  قبل  الصلة،  ذي  الغالف  مجال  في  أثينا  لتدريب  الخضوع  منهم  سيطلب  الرياضية،  في  اآلمنة  والمساحة  والحماية    الجنسي؛

 .    الهدف  لجمهور الخدمات تقديم في

 المسبق  واإلخطار التوافر .5

  في   االتصال  جهة  بإبالغ   أقوم  فسوف  األسباب،  من  سبب  ألي  الخدمات،  لتقديم  أو/و  كمحاضر  لألنشطة  متاًحا  أكن  لم  إذا  بأنه  أتعهد
 . وخطيًا مقدًما فيها، متاًحا أكون لن التي المدة وطول هذا التوفر عدم حول المعهد

  ارتداؤه الواجب  اللباس .6

  بما  كمحاضر، بدوري تليق  محترمة،  بمالبس سيكون الخدمات تقديم لغرض المحاضرات حضور بأن دراية على أنني أؤكد .6.1
 .األمر لزم إذا وينغيت، معهد سيزودها والتي التجارية، العالمات ذات المالبس ذلك في

  أخرى   أمور  بين  من  الخدمات،  /المحاضرة  طالب  لدى  االتصال  جهة  مع  التوقعات   بتنسيق  سأقوم  الخدمات،  تقديم  قبل  أنه  أتعهد .6.2
 .  الهدف جمهور مراعاة مع

 المحاضرات .7

 جميع  في  المحاضرات  بحضور  وأتعهد  المختلفة،  مناطقها  وفي  البالد  أنحاء  جميع  في  المحاضرات  على   طلبًا  هناك  أن   أعلم  .7.1
 . االقتضاء حسب البالد أنحاء

 أخرى،  أمور  بين  من  المدة،   هذه  تشمل  أن  على  محاضرة،  كل  قبل  األقل  على  ساعتين  لمدة  بالتحضير  سأقوم  بأنني  أتعهد .7.2
  أو /و   المعهد  لمتطلبات  وفقًا   عليها  التركيز  ينبغي  التي  والنقاط  المحاضرة  وتخطيط  للتدريب،  الهدف  جمهور  على  التعرف
 . إلخ المساعدة، واألدوات التقديمية العروض وإعداد المحاضرة، طالب

أو تشغيل الموظفين بالنيابة عني /من شرطة إسرائيل، والذي يفيد بعدم وجود مانع على تشغيلي و  شهادةأتعهد بحيازة   .7.3
، وقبل دخولي إلى أحد المؤسسات 2001قانون منع تشغيل مرتكبي الجرائم الجنسية في مؤسسات معيّنة، لعام    نصبموجب  

ن  أو بشأن األشخاص الموظفي/الشهادة المذكورة بشأني و  تقديم الخدمات )إذا لزم األمر(، إنني أتعهد بإبراز  التربوية لغرض
للمؤسسة التربوية. وسيُعتبر الدخول إلى المؤسسة التربوية خالفًا ألحكام هذه المادة على ضابط األمن التابع  بالنيابة عني  

   انتهاًكا جوهريًا لخطاب االلتزام هذا.

  القاعة  أو/و  الدراسي  الصف  أن  من  أتحقق  وسوف  بدئها،  من  األقل  على  دقيقة  15  قبل  المحاضرات  إلى  سأصل  بأنني  تعهدأ .7.4
 . المساعدة األدوات  أو/و التقديمي العرض تشغيل يمكن وأنه المشاركين لعدد مناسبة المحاضرة فيها ستقام التي

  أن  من  أتأكد  سوف  أخرى،  رقمية  وسيلة  أي  أو  Microsoft teams  أو  Zoom  خالل  من  المحاضرة  إلقاء  حالة  في  أنه  أتعهد .7.5
 . الرقمية الوسيلة تلك إلى للوصول نشط رابط ذلك في بما المحاضرة، لعقد ضروري هو ما كل لدي

  من   أدنى  حد  أي  تخصيص  ذلك  في  بما  المعهد،  جانب  من  نوع،  أي  من  التزاًما  يشكل  ال  الخطاب  هذا  في  ورد   ما  أن  أدرك .7.6
 .للمعهد الحصري بالتقدير مرهون أعاله ورد وما ،(اإلطالق على قبلي من مطلوبًا  يكون ال وقد) المحاضرات

  االرتجاعية التغذية .8

 االرتجاعية   التغذية  وتقديم  للمشاهدة  المحاضرات"  أثينا"  ممثالت  أو/و  المعهد  في  االتصال   جهة  تحضر  قد  األحيان  بعض  في   أنه  أعلم
 . للمستقبل بناء  نقد أنها على االرتجاعية التغذية إلى يُنظر وأنه للمحاضر،

  مكتوبة ارتجاعية تغذيات .9

 المكتوبة االرتجاعية التغذيات وتوزيع  بالتعاون أتعهد فأنا المحاضرة، جمهور على االرتجاعية التغذيات توزيع المعهد مني طلب إذا
 .المعهد في االتصال جهة إلى ونقلها وجمعها الجمهور، على

  المحاضرات وتوثيق صور .10

  معالجة   ستتم )  المحاضرة  وتوثيق  للتصوير  الطالبة  الهيئة  موافقة  بعد   فقط   وتوثيقها   المحاضرات  تصوير   يتم  أن  على  أوافق .10.1
 (. وينغيت معهد قبل من الموضوع

 في   االتصال  جهة  بموافقة  رهنًا   االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  المحاضرة  من  صور  بتحميل  قمت  حال  في  بأنه  أتعهد .10.2
 . البرنامج تسويق من كجزء المحاضرة على" أثينا " عالمة أضع فسوف المعهد،
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 سريانه  وفترة التعاقد مدة .11

 . عليه توقيعي تاريخ من المفعول ساري سيصبح هذا االلتزام خطاب أن أدرك .11.1

  من   يوًما  30  قبل  مسبق  خطي  إشعار  تقديم  بعد  سبب،  وألي  وقت  أي  في  هذا،  االلتزام  خطاب  إنهاء  للمعهد  يجوز  أنه  أدرك .11.2
 .بذلك القيام

 المقابل  .12

 للملحق   وفقًا  احتسابه  سيتم  مقاباًل   لي  المعهد  سيدفع  هذا،   االلتزام  خطاب  بموجب  التزاماتي  بجميع  والوفاء  الخدمات  تقديم  مقابل  في
 .   السفر نفقات ذلك في بما الدعوة، بوثائق ( د)  الملحق كـ المرفق المقابل حساب بآلية الخاص

 مستقل  كمقاول  محاضر .13

  بين   مشغل-عامل  عالقة  هناك   تكون  ولن  توجد  ال  أنه  يوضح.  فقط  الخدمات  لتقديم  التزام  خطاب  هو   هذا  االلتزام  خطاب .13.1
 .  وينغيت ومعهد المحاضر

 دعوى   أو  بطلب  تتعلق  والتي  يتكبدها  مصاريف  أو  مدفوعات  أو  نقدي  مبلغ  أي  ودفع  وينغيت  معهد  بتعويض  المحاضر  يتعهد .13.2
  بين   مشغل-عامل  عالقات  وجود  بمسألة  يتعلق  فيما  ذلك  في  بما  الخدمات،  بتوفير  تتعلق  مسألة  أي  في  مرفوعة  أو  مقدمة

 .مصدرها كان أيًا العالقات، هذه عن المترتبة توابعها أو الضريبة وينغيت، ومعهد المحاضر

  والتعويض المسؤولية .14

  وثائق   أحكام   النتهاك  نتيجة  أثينا،  أو /و  بالمعهد  يلحق  ضرر  أي  عن  والتامة  والمطلقة  الكاملة  المسؤولية  يتحمل  المحاضر .14.1
 عليه  المفروضة  االلتزامات  أداء  في  اإلهمال  أو  أثينا   أو/و  المعهد  لتعليمات  االمتثال  وعدم  هذا،  االلتزام  خطاب  أو/و  الدعوة
 قد  ضرر  أي  عن  مسؤوالً   المحاضر  يكون  سبق،  ما  عمومية  من  االنتقاص  دون.  قانون  أي  أو  هذا  االلتزام  خطاب  بموجب
 . الخدمات تقديم  أو/و التخطيط في عيب أو لخطأ نتيجة يحدث

 ثالث،   طرف  أي  قبل  من  مطالبة  بسبب  منهما   ألي  يحدث  ضرر  أي  عن  أثينا  أو/و  وينغيت   معهد  أمام  مسؤوالً   المحاضر  سيكون .14.2
  لتعليمات   االمتثال  عدم  أو /و  االلتزام  خطاب  انتهاك  أو/و  الخدمات  تقديم  على  يعتمد  جزئيًا،  أو  كليًا  الدعوى،  سبب  كان  إذا

 هذه  مثل  في.  قانون  أي  حسب  أو  هذا  االلتزام  خطاب  حسب  المحاضر  على  المفروضة  الواجبات  أداء  في  اإلهمال  أو/و  المعهد
  هو   كما   ثالثة  أطراف  من  طلب   أو   مطالبة  نتيجة  بأثينا   أو/و   به  يلحق   ضرر  أي  عن  المعهد  بتعويض   المحاضر  سيقوم  الحالة،
 . بها لحق  ضرر أي عن أعاله، مذكور

  التأمين .15

  على  هذا، االلتزام لخطاب يخضع نشاط أي أو/و حدث بأي يتعلق فيما الخاصة، نفقته على  ويحتفظ، يعد بأن المحاضر يتعهد .15.1
 وبالتراكم،  حالة  لكل  شيكل  مليون  20  مبلغ  عن  تقل  ال  التي  المسؤولية  حدود   في  ثالث  طرف  تجاه   المسؤولية  ضد  بتأمين  األقل،
  حدود   في  العمل  أصحاب  مسؤولية  تأمين  وكذلك  الشخصية،  اإلصابات  عن  المهنية  المسؤولية  استثناء  إلغاء  ذلك  في  بما

  تعويًضا   وستشمل  البيت  شروط   من  التأمينات   تخفيض  يتم   لن.  وبالتراكم  حالة  لكل  عامل،  لكل  شيكل  مليون  20  البالغة  المسؤولية
  التأمينات   ستشمل.  وأثينا  المعهد  من  التأمينية  التغطيات  على  ومتغلبة  أولية  بكونها  تتعلق  وتعليمات  أثينا  أو/و  المعهد  تجاه  واسعًا
 ً  . عنهم ينوب  شخص  وأي أثينا أو/و  المعهد تجاه االستبدال حق عن بالتنازل  يتعلق حكما

 .االلتزامات هذه بخصوص التأمين شركة من موقعة تأمين شهادات تحرير شهادة بتقديم المحاضر يتعهد .15.2

 المهنة تغيير حظر .16

 من   مسبقة  خطية  موافقة  على  الحصول  دون  ثالث،  طرف  أي  إلى  الوثيقة  هذه  أو/و  الدعوة  لوثائق  وفقًا  حقوقه  بنقل  المحاضر  يقوم  لن
 . المعهد

 

  :أدناه  بالتوقيع قمت  بذلك وإشعاًرا
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