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 כללי בתחומי מעטפת לתחום הספורט ם  מרצימאגר רישום ל –  2022/60 ' הזמנה מס הנדון:

  "(, מכון וינגייט" ו/או "המכון)"  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  .1.1
מכח   הפועל  סטטוטורי  בספורט,  תאגיד  למצוינות  הלאומי  המכון    - אתנה  ו  ,2017- תשע"זחוק 

מציעים  בזאת    "(, המהווה חלק מיחידות המכון, מזמיניםאתנה לקידום ספורט נשים )"המרכז  
  1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  16של המכון, בהתאם לתקנה    מרציםהמאגר  ל  להירשם

  "(.המאגרוכמפורט בהזמנה זו )"

ה .1.2 מאגר  את  לרענן  מתעתד  המכון  מרציםהמכון  של  נוספים  הקיים  מעטפת  תחומי  לכלול    וכן 
כללי הספורט  כדלקמןלתחום  לספורטאיות  :,  ו;  תזונה  הספורט  בתחום  ;  מגדרהפסיכולוגיה 

ו הספורט  בתחום  ו  פיזיולוגיה ;  מגדרה רפואה  הספורט  בתחום    ;מגדרהבתחום  פיזיותרפיה 
ו  דיגיטלי לספורטאיות  מגדרההספורט  וקידום  ומגדר  ;  ולאגודות ספורט; שיווק  חינוך, ערכים 

. "(ים/התחומ"" וגם  תחומי המעטפת")  ,  מוגנות ומרחב בטוח בספורט  והעצמה(;  )טיפוח מנהיגות
בחינת ההצעות  לאחר    ' להזמנה זו.נספח אכמאגר מצורפת  להפתוחים להרשמה    םתחומיה  רשימת

בהתאם  המכון יהיה רשאי לחלק את העבודות  ,  םבחלוקה לתחומיצים למאגר זה,  סיווג המרו
 להלן. 9ף להוראות סעי

הרצאות בתחומי מעטפת למועדוני ספורט, קהילה ואיגודי הספורט  ם  ינה  מבוקשים השירותים ה .1.3
ו" השירותים)" בהתאמה(היעד   קהל"  של  .  ",  ביותר  תמציתי  תיאור  מהווה  זה  בסעיף  האמור 

 .בכתב ההתחייבות המצורף להזמנה זו השירותים. תיאור מפורט של השירותים, מצוי 

ובכפוף לקיומו של צורך. למכון הזכות לשנות או להוסיף    המכון מעת לעת ל ידי  יעודכן עזה מאגר   .1.4
ו לרתחומים  מהקריטריונים  לבקש  לכך  ובהתאם  למאגר,  את  מרצים  ישום  להגיש  הרשומים 

 מסמכיהם לאישור מחדש. 

מציע המבקש להירשם ליותר  . בלבד בתחום אחדהצעה להיכלל למאגר רשאי להגיש מציע ככלל,  .1.5
 להלן.  4.5, כמפורט בסעיף ובכתב  לקבל את אישור המכון לכך מראשצריך מתחום אחד, 

מובהר כי אין בפרסום ההזמנה או בקיומו של המאגר, כדי לגרוע מזכויות המכון להוסיף או לשנות   .1.6
נוספות להצטרפות למאגר. כמו כן, אין בפרסום הודעה זו או    דרישותבעתיד את תנאי הסף ו/או  

כלשהם   שירותים  ו/או  עבודות  להזמין  המכון  את  לחייב  כדי  המאגר  אשר   מרציםמהביצירת 
ולצרף   המאגר  להרחבת  לפעול  מהמכון  למנוע  ו/או  כלשהו  בהיקף  ו/או  במאגר    צים מרייכללו 

רכיו או לצאת להליך פומבי לקבלת הצעות  נוספים באופן יזום על פי צ  ציםמרחדשים או לאתר  
  עבור השירותים מושא המאגר.

 . מקובלים עליו  והם הלכל תנאי   הסכים להזמנה זו הצעההמגיש  מציע .1.7

 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך. .1.8

 טבלת ריכוז מועדים  .2

 מועד אירוע

 2202למרץ,  29,  'גיום  ההזמנה מועד פרסום 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם  
 12:00בשעה   2202,  פרילא ל 13' דיום  המציעים 

במענה  האחרון  המועד   ההצעות  להגשת 
 12:00בשעה  2202, מאיל 01'  איום  להזמנה 

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

מקום   בכל  שמצוין  תאריך  ובין  שלעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  במקרה    אחר כלשהי. 
המכון   של  בכתב  בהודעה  או  בהבהרה  שונה  התאריך  כן  אם  אלא  שבטבלה,  התאריך  יגבר  בהזמנה, 

 שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה. 
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 תנאי סף  .3

להגיש הצעות להיכלל במאגר רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  רשאים  
 המפורטים להלן:   המצטבריםכל התנאים 

 .בישראל רשום כדיןה תאגידאו   )לרבות עוסק פטור/זעיר( עוסק מורשהאשר הינו  עמצי .3.1

( עבירות לפי חוק עובדים  2)לא הורשעו ביותר משתי    (I)  –מציע כנ"ל, שהוא ובעל הזיקה אליו   .3.2
תשנ"א תשמ"ז  1991-זרים,  מינימום,  שכר  ) 1987-וחוק  משתי  ביותר  הורשעו  ואם  עבירות  2,   )

)  –כאמור   אחת  שנה  חלפה  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  ההרשעה  1כי  ממועד  לפחות   )
י' סימן ה'  נגדם כתב אישום בגין עבירות מין, לפי פרק    ( לא הורשעו ו/או לא הוגשII; )האחרונה

 . 1977- לחוק העונשין, תשל"ז

"  3.2לצורך סעיף   ו  הורשעזה:  גופים ציבוריים,    –"  בעל זיקה"  -"  כמשמעותם בחוק עסקאות 
 ."(גופים ציבורייםחוק עסקאות )" 1976- תשל"ו

לעיל,    3.2מובהר, כי המכון יהיה רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי הנקוב בסעיף  
(  1()1ב)ב2המכרזים על פי הוראות סעיף    וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  .3.3

)ככל  בעל תואר אקדמי והשכלה נוספת  הוא או בעל התפקיד המוצע מטעמו, הינו  מציע כנ"ל, אשר   .3.4
 מהתחומים הבאים, כדלקמן: אחד ב הנדרש(,

 תזונה .3.4.1

 ובנוסף ;תזונהמדעי הראשון באקדמי תואר  .3.4.1.1

חוק הסדרת    לפי  ,משרד הבריאות  מטעםעל שמו,  דיאטן  -תעודת תזונאיבעל   .3.4.1.2
 .2008- העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח

 פסיכולוגיה  .3.4.2

 . עם התמחות בפסיכולוגיה של הספורט שני בפסיכולוגיהאקדמי תואר 

 רפואה .3.4.3

 ובנוסף ;לרפואה תואר דוקטור .3.4.3.1

 רפואת נשים )גניקולוגיה(. או בתחום  טרפואת ספורבתחום קורס השלמת  .3.4.3.2

 פיזיולוגיה .3.4.4

 . תואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ

 פיזיותרפיה .3.4.5

 .תואר ראשון בפיזיותרפיה

 דיגיטלי וקידום שיווק  .3.4.6

  ובנוסף; ראשון אקדמאי תואר .3.4.6.1

  לרבות בתחומי הדיגיטל ) על עיסוק    תעודה המעידההכשרה ו/או  בעל תעודת   .3.4.6.2
   ; קורסים(ה בתחום

 ינוך ערכים ומגדר ח .3.4.7

מדעי ההתנהגות    ו/או  מגדר   ו/או  חינוך תחומים הבאים:  הבאחד מ  תואר ראשון אקדמי
 . פסיכולוגיהו/או   היסוציולוג או /ו

 מוגנות ומרחב בטוח בספורט .3.4.8
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עם   .3.4.8.1 היכרות  לרבות  בספורט,  הבטוח  והמרחב  המוגנות  בתחום  וידע  השכלה 
  ובנוסף; תקנותיוו 1988- למניעת הטרדה מינית, תשנ"חהחוק  

תעודת   .3.4.8.2 ו/או  בעל  על הכשרה  המעידה  מעבודה    תעודה  עמותות  הבאחת 
 . טיפול ו/או ליווי בנושא מוגנות וסיוע במרחב בטוח ו/או בהדרכה העוסקות

בתחום    שניםלפחות ארבע בעל ניסיון של   ,הוא ו/או בעל התפקיד המוצע מטעמו  מציע כנ"ל, אשר .3.5
 י אליו הוא מגיש את ההצעה. המעטפת הרלוונט 

כנ"ל,   .3.6 הוא  מציע  מטעמו,  אשר  המוצע  התפקיד  בעל  נ ו/או  של  יבעל  במתן  סיון  שנתיים  לפחות 
 .  הרצאות או הדרכות לגיל הצעיר

  הערה .3.7

לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי הסף, כל נתון    .בעצמועל המציע לעמוד בתנאי הסף  
שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך  

סעיף   פי  על  המציע  עם  מיזוג  לגביו  בוצע  אשר  גוף  ולמעט  למציע,  החברות,    323כלשהי  לחוק 
   .במאגר להיכלל ההצעות  , טרם המועד האחרון להגשת1999-תשנ"ט

 הגדרות .3.8

תואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.   –  "תואר אקדמי " .3.8.1
 בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ   מציע

 לארץ לתואר אקדמי ישראלי ממחלקת הערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ, של משרד
 החינוך. 

 .בהתאם לרשימת המוסדות המפורסמת ע"י המועצה להשכלה גבוהה –" מוסד אקדמי" .3.8.2

 ומעלה.  9הרצאה המותאמת לגילאים  -" גיל צעיר" .3.8.3

 הגשת ההצעותאופן  .4

, יערוך ויגיש  לפנות בשאלת הבהרה בקשר להזמנה/להגיש הצעה להיכלל במאגרמציע המעוניין   .4.1
אמצעות  ב  "("תיבת הצעות מקוונתתיבת הצעות מקוונת )באמצעות    שאלת ההבהרה/את הצעתו

 .  SourcingVisionמערכת 

יירשם   .4.2 לתיבת ההצעות המקוונת באמצעות הלינק  באופן עצמאי  מציע המעוניין להגיש הצעתו 
" שיפורסם באתר מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבציםובהתאם להנחיות בקובץ בשם "

. בהרשמה זו יוגדרו ללקוח פרטי כניסה )שם משתמש וסיסמה( באם  ההזמנההמכון בעמוד פרסום  
 הינו משתמש חדש במערכת. 

וכן להגיש  .4.3 תשומת הלב כי רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה 
זה במאגר  להיכלל  המקוונתהצעה  ההצעות  לתיבת  רישום  יבצע  שלא  מציע  להגיש    .  יוכל  לא 

 בהתאם לעניין.  הצעה להיכלל במאגר שאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש  

 ההצעה תוגש בשפה העברית בעותק אחד חתום אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט .4.4
PDF   " בהתאם   " המכוןשל    ציםמרבמאגר  הזמנה להיכלל    –  2022/60'  הזמנה מסתחת הכותרת

בס בטבלה  המפורט  והמסמכים    2עיף  למועד  המידע  כל  את  להצעתו  לצרף  נדרש  המציע  לעיל. 
 .להלן  6הרלוונטיים המפורטים בסעיף 

טרם    א"ל, והד   לכתובת , יגיש בקשה בכתב  ליותר מתחום אחדעוניין להירשם  מהמובהר כי מציע   .4.5
במאגר להיכלל  הצעה  להגשת  האחרון  פירוט  המועד  תוך  ו,  המציע  הוא    ם תחומיהשם  אליהם 

.  לשיקול דעתו הבלעדי של המכון   בהתאם  פונהמעוניין להירשם. המכון יבחן את בקשתו וישיב ל
ביותר מתחום  במאגר  להיכל  הצעה  מהמכון, יהיה רשאי להגיש  בכתב  קיבל אישור  פנה ורק מציע ש

  אחד.

  תחת   PDF  בפורמט  מושחר עותק    המקוונת   ההצעות   לתיבת   לטעון המציע    רשאי בנוסף לאמור,   .4.6
שלדעת המציע    ההצעה שבו הושחר המידע  נספחישל    נוסף  עותקהמהווה  "  מושחר  עותק"  השם

למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע    סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  מהווה מידע

mailto:mashik1@wingate.org.il
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הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים  מלטעון כי  
כי   מובהר  עלבהצעתו.  יחליט,  ו/או  -המכון  הנתונים  מהם  והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי 

המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  
לכך. בכל מקרה   בתנאי הסף,    –תביעה בקשר  כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע 

 אינם חסויים.   – ן שמות ופרטי אנשי קשר מטעמם לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכ

ההרשמה   .4.7 את  לבצע  יממהמומלץ  הצעות   עד  להגשת  האחרון  המועד  בשאלות    /טרום  לפנות 
, על מנת להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק  הבהרה

יהיו   ולא  אחראיות  אינן  עסקי  לקידום  ושיטות  לפעילותן  מחקרים  כלשהו  באופן  אחראיות 
התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות,  
ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית.  

שת האינטרנט ועל כן לא יהיה  כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות ר
רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל  
טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה  

ל אחראי  אינו  וינגייט  מכון  האמורות.  התקשורת  לרשתות  הנוגעת  ולא  אחרת  שהוגשו  הצעות 
התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או  
וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל הקשור,   דרישה כנגד מכון 

 הכרוך והנובע ממנו. 

 שאלות הבהרה  .5

לתיבת  ולשלוח אותן בכתב  פנות בכתב בלבד,  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש לה  .5.1
להוראות סעיףההצעות המקוונת נרשם בהתאם  מציע שלא  כי  הלב  יכול    4  . תשומת  לא  לעיל, 

 לפנות למכון בשאלות הבהרה.

 : בלבד, במבנה שלהלן Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .5.2

 שם המסמך  מס'

ה ה למסמך אליו מתייחסת השאליהפני]
 וכיו"ב[  הזמנה, נספח ה  –

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] במסמך  ה  הרלוונטי  סעיף 
 ה[ אליו מתייחסת השאל

 שאלה/הערה 

1.    

ולאחר מכן    ההזמנה  שאלות המתייחסות לגוףתחילה תופענה  כאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .5.3
  לעיל.   2בהתאם למועד המפורט בסעיף    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 .  התיענינשאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 

תישלחנה   .5.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  שאלות    המציעים  לכל בכתב  תשובות  שהגישו 
יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות   וכן  הבהרה באמצעות תיבת ההצעות, 

הצעתו,  לף את מסמך התשובות  דרש לצרנהמציע  ממסכי ההזמנה.  חלק בלתי נפרד  שיינתנו יהווה  
  מכון פה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלכשהוא חתום על ידו

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  

ובין אם    והבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמת  פרסם )באתר המכון(, רשאי למכון  ה .5.5
להן התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  לשאלות  להתעדכן  ,  בתשובה  המציעים  באחריות 

 בעמוד ההזמנה באתר האינטרנט של המכון. 

 מסמכים המצורפים להצעה  .6

את כל המסמכים  להצעתו  המציע יצרף  ך הוכחת תנאי הסף ולצורך הכללתו של המציע במאגר,  לצור
 להלן: המפורטים 

ותעודת שינוי שם .6.1 עוסק מורשה  או  )ככל שקיימת(   תעודת התאגדות  אינו    תעודת  )ככל והמציע 
 , על שם המציע. תאגיד(

 . המציע הנדרש(, על שםה אקדמית והשכלה נוספת )ככל תעודות המעידות על השכל .6.2

 .  ניסיונו בתחום הרלוונטיומסמכים המעידים על המציע  לש קורות חיים  .6.3
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ו .6.4 המציע  פרטי  למאגרטופס  התחום הצטרפות  לרבות  כ  בנוסח  ,רלוונטיה  ,  אהמצורף    ' נספח 
  הרלוונטיתחום  ה  פירוטבדגש על  ,  את הטופס כנדרשלמלא  מציע  תשומת הלב כי על ה  . להזמנה

   .אליו מוגשת ההצעה

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,ידי עו"ד-ומאושר על   ידי המורשה לשם כך מטעם המציע -תצהיר חתום על .6.5
המציע    .ותצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף  ומסמכים מצורפים  אישור תנאי ההזמנה  -  להזמנה  'ב

 לצרף לנספח גם המלצות בכתב מטעם הלקוח המוצג בהצעת המציע.  רשאי

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על ומאושר    ידי המורשה לשם כך מטעם המציע -עלתצהיר חתום   .6.6
 . 1977-ולחוק העונשין,תשל"ז להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ג

כשכל אחד מהאישורים  ,  חוק עסקאות גופים ציבורייםל   2סעיף  העתק האישורים הנדרשים לפי   .6.7
 להגשת הצעות. האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון 

ידי המורשה לשם  - חתום עלכשהוא   , להזמנה זו  ' דנספח  המצורף כ בנוסח  ,  מנגנון חישוב התמורה .6.8
 . כך מטעם המציע

כבנוסח  ,  התחייבותכתב   .6.9 זו  'הנספח  המצורף  כי    תשומת.  להזמנה  ההצעות    בשלבהלב  הגשת 
ידי המורשה לשם כך מטעם -חתום עלכשהוא כתב התחייבות את  לצרף צורךאין להיכלל במאגר 

כתב   .המציע את  יצרפו  במאגר,  אותם  לכלול  יחליט  והמכון  הסף  בתנאי  שיעמדו  מציעים  רק 
 ההתחייבות חתום כנדרש. 

אותם    עדכון ו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרהמסמכי ההזמנה חתומים בתחתית כל עמוד וכן   .6.10
פן לבצע כל  בשום צורה ואולא ניתן  כי  מובהר    מציע.היוציא המכון )ככל שיוציא(, חתומים על ידי  

 )לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו(.ההזמנה שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי 

 , חתומים ומאומתים, ערוכיםמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על
  .כדין

 המועד והמען להגשת ההצעות .7

לא תתאפשר הגשת הצעות  לעיל, לתיבת ההצעות המקוונת.    2  הקבוע בסעיף  למועד  עדההצעה תוגש  
 לאחר המועד הקובע הנ"ל. 

 וצירוף למאגר ההצעותבחינת  .8

, מטעם ועדת המכרזים של  בקשת מציע להיכלל במאגר תיבדק על ידי צוות מקצועי של המכון .8.1
אשר יבדוק ויסווג את המציעים לתחום הרלוונטי לעיסוקם, בהתאם    , "(צוות הבדיקה)"  המכון 

 .לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם 

בתנאי הסף, וכן את יכולות המציע, ניסיונו ושביעות רצונו של    ת המציעצוות הבדיקה יבחן עמיד .8.2
על ידי המציע, כפי שהם עולים  המכון או גופים אחרים משירותים קודמים שניתנו, אם ניתנו,  

 .  הצעתומנתוני המציע והמסמכים שצירף ל

לפנות לאנשי הקשר מטעם הלקוחות    המכון יהיה רשאיבמסגרת בחינת עמידת המציע בתנאי הסף   .8.3
ידי המציע, על מנת לאשש את תצהירי המציע והכלול  - על  הרצאות ו/או ההדרכותעבורם בוצעו ה 

. במסגרת האמור,  וות דעת מלקוחות המציע שפורטו בהצעתו, לרבות על מנת לקבל ח במסגרתם
שבוצעו   הרצאות ו/או הדרכותידי המציע, נצבר בגין -ובמקרה שהניסיון הרלוונטי, כפי שהוצג על

כאמור,  המכון  היה  י,  המכוןעבור   במסגרתם  הכלול  והמידע  המציע  תצהירי  את  לאשש  רשאי 
וכן באמצעות מידע ארגוני ומקצועי, לרבות מידע, מסמכים ו/או  במכון באמצעות בעלי תפקידים 

 .בקשר לכךהמכון אישורים שנצברו/מצויים בחזקת 

בחינת   .8.4 צוות הבדיקה  ההצעותבמסגרת  לשיקיהיה  ,  נדרשת בהתאם  בדיקה  כל  לערוך  ול  רשאי 
ממליצים שפרטיהם  פנות לשקיבל או מקבל שירותים מהמציע וכן ל   לקוח דעתו, וכן לפנות לכל  

המכון  ,  מרצים. כחלק מתהליך בחירת ה)ככל שצורפו(   צורפו על ידי המציע, לצורך קבלת המלצות
 . מטעמו  בעל התפקיד המוצעו/או  מציעאת הלראיין יהיה רשאי 

 .  לוועדת המכרזים של המכון מאגרבמציעים  הכללת ן צוות הבדיקה יעביר את המלצתו בעניי  .8.5

  מרצה המכון יהיה רשאי שלא לכלול מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון על פי ההזמנה,  .8.6
רצון מתפקוד המציע שביעות  חוסר  קיים  לפיהן  בגינו המלצות  מי  ו/או    במאגר, אשר התקבלו 
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וזאת  איון, אם התקיים,  י במהלך הרו/או מי מטעמו  בשל התרשמות שלילית מהמציע  מטעמו ו/או  
 על פי שיקול דעתו הבלעדי.  

המלא והבלעדי,  ו  פי שיקול דעת-לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על  זכותו על    שומר   המכון  .8.7
מטעמו   מי  ו/או  המציע  הזמנת  של  בדרך  ו/או  למכוןלרבות  הבהרות  לקבלת  בבקשה   ,

ות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או  להור
ובכלל האמור, בקשר  מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם תנאי הסף  

עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל  
כל  .  ובהתאם לשאר הוראות הדין  מכון יא, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לסיבה שה 

ותצורף להצעה יחד עם פניית    תוכאמור תיחשב כחלק מהצעהמכון  תשובה שיגיש המציע לפניית  
 למציע, ותקבל עדיפות על מסמכים רלוונטיים אחרים בהצעה העומדים בסתירה לה.  מכוןה

במאגר .8.8 להיכלל  מציעים  בקשות  בהוספת/דחיית  ובלעדי  מוחלט  דעת  שיקול  למכון  כי    .מובהר 
  על המכון יודיע למציע על דחייתו וימסור לו את הנימוקים להחלטתו. כמו כן יודיע המכון למציע 

 ע לכך.בכתב בתוך תקופה שתיקבהאפשרות להגיש השגה 

 ך.הודעה על כ  מציעל, תישלח של המכון  על ידי ועדת המכרזים במאגר מציעלאחר אישור רישום  .8.9

  מרציםה מתוך מאגר מרצה הוראות בדבר אופן התקשרות עם  .9

בדרך של סבב ככל הניתן  הרשומים במאגר    מרציםלחלק את העבודה בין ההמכון יהיה רשאי   .9.1
  שאליו סווגו תחום המקצועי  ל בהתאם  ,  את מירב היתרונות למכון אשר יעניק  שוויוני והוגן  מחזורי  

 . סוג שירות/עבודהבכל   מרצהבהתאם לצרכי המכון ולכשירות הנדרשת מה ו

בין יתר השיקולים לחלוקת העבודה בין המרצים המכון ישקול את הפרמטרים הבאים: המיקום   .9.2
ההרצאההגיאוגרפי   תועבר  לביצועם,  שבמסגרתו  הזמנים  לוחות  לרבות  השירותים,    ;תיאור 

השירותים;   מזמין  ה דרישות  השירותים;    מרצהזמינות  הנדרשת;  למתן  העבודה  כישורי  היקף 
לרבות במתן הדרכות/הרצאות/סדנאות לגיל הצעיר ו/או לספורטאיות;    ,יהייחוד   וניסיונוהמרצה  

עומס העבודות המוטל    ;מסויםסיווגו של המרצה בתחום הרלוונטי, מספר העבודות שביצע מרצה  
   .כל מידע רלוונטי אחר בקשר עם מתן השירותיםכן ו מרצה על כל 

נוספות לבחירת   .9.3 ניגודי עניינים. כמו כן,  מרצההמכון יהיה רשאי לקבוע מגבלות  , לדוגמה בשל 
וזאת מבלי לגרוע מזכותו    מרציםלהמכון יהיה רשאי לקבוע מגבלת עומסים בחלוקת העבודות  

השירותים  אחד, בשים לב לצרכי המכון, לזיקה בין    מרצהל  יםמסובתחום    לתת את כל העבודות
 וכיו"ב.  , הרצאת המשךהנדרשים למכון

אינו מתחי  .9.4 כי המכון  מי מהמובהר  עם  להזמין    מרציםיב להתקשר  ו/או  במאגר    שירותשיכללו 
 כל טענה כלפי המכון בעניין זה.   מרציםבהיקף כל שהוא, אם בכלל, ולא תהיה ל

כי אין בהימצאות   .9.5 בקיומו של    מרצהעוד מובהר  ואין  לפנות אליו  במאגר, כתנאי מחייב למכון 
ל מקביל  הליך  לקיים  מהמכון  למנוע  כדי  קבלת  ש  מרציםהמאגר  לצורך  במאגר  כלולים  אינם 

 הצעות, והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המכון לכך.

  הוראות נוספות  .10

,  שסווג במאגר  מרצהו/או לגרוע  במאגר  של מציע  את הזכות למנוע הכללתו    ולעצמהמכון שומר   .10.1
 מקרים הבאים:אחד מהב

  נותני שירות מטעמובעלי תפקידים/ניסיון שלילי שנצבר בעבר עם אותו מציע ו/או    למכון .10.1.1
מו בעבר כתוצאה ממכרז ו/או כל ירה בכירים בו, בהתקשרות שנעשתה ע ו/או נושאי מש

 התקשרות אחר.   הליך

 31רעון למציע, אשר לא בוטל או נדחה או נמחק בתוך  יבמקרה של קרות מעשה חדלות פ .10.1.2
מתן צו לכינוס )א(    : רעוןיע מכלליות המונח, ייחשב כמעשה חדלות פלגרו  ימים. מבלי 

זמני או מפרק קבוע או מנהל מיוחד או הוגשה בקשה למתן    נכסים ו/או צו למינוי מפרק 
נקיטת צעדים לפי פקודת פשיטת הרגל  )ג(    ;מרצון  קבלת החלטה על פירוק   (ב)  ;צו כאמור

 .נכס מהותי של המציע  עיקול כנגדניתן צו )ד(  ;1980-תש"ם, [נוסח חדש]
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בו, הורשע בפס"ד   שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה בכיריםההמציע ו/או מי מנותני  .10.1.3
הוגש כנגדו כתב אישום בגין ביצוע  בגין רשלנות מקצועית ו/או  בביצוע עבירה פלילית ו/או  

 . ו/או בגין רשלנות מקצועית  עבירה פלילית

מו ו/או מי מנותני שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה המציע ו/או מי מהמועמדים מטע .10.1.4
בו, הורשע בפס"ד בגין רשלנות מקצועית ו/או הוגש כנגדו כתב אישום/תביעה   בכירים

 מקצועית.   בגין רשלנות

המציע ו/או מי מהמועמדים מטעמו ו/או מי מנותני שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה  .10.1.5
בגין    בכירים בפס"ד  הורשע  מיןבו,  בגין    עבירות  אישום/תביעה  כתב  כנגדו  הוגש  ו/או 

 .1977-לפי פרק י' סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז  עבירות מין

למכון   .10.1.6 נכון  לאו  ו/התברר  אינו  זה  הליך  במסגרת  שנמסר  המידע  כי  מטעמו  או  ו/ מי 
   .הסף תנאיאינו עומד עוד ב המרצהש

   .ו/או בחשש לניגוד ענייניםמצוי בניגוד עניינים   מרצהה .10.1.7

 . ו/או משירותיו  המרצה מי מטעמו על אי שביעות רצון מלאו  ו/קהל היעד הודיע למכון  .10.1.8

כל שינוי שיחול אצלו בקשר  למכון במיידי על  מתחייב להודיע  הוא  רשום במאגר    מרצההכל עוד   .10.2
בלי לגרוע  מ  במאגר.הצעתו להיכלל שהגיש במסגרת  כיו"בלאיזה מהמסמכים, הנתונים, המידע ו

נקבעו על    מכלליות האמור, בכל עת וכל עוד הוא רשום במאגר עליו לעמוד בתנאי הסף כפי שהם
באופן מיידי על כל שינוי שיחול אצלו  למכון    מתחייב להודיע  המרצה.  במסגרת ההזמנה  ידי המכון

 .האמורים   בקשר לתנאי הסף

מהמאגר    הבלעדי לבטל את המאגר ו/או לגרועו  שיקול דעת תהיה הזכות בכל עת, בהתאם ללמכון   .10.3
בשל   מרצהאשר ימצא כי לא היה מקום להכללתו במאגר מלכתחילה ו/או לגרוע מהמאגר    מרצה

עילה    עמידה באיזה מהוראות הזמנה זו ו/או בשל- בשל איו/או  עימו  המכון  ניסיון שלילי נצבר של  
   אחרת שבדין. 

כי   .10.4 זו  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור  למען הסר ספק מובהר  לבין  בהזמנה 
  מרצים ה, יחולו על כתב ההתחייבותהמפורטים בנספחי ההזמנה לרבות סעיפים אחרים האמור ב

 . המסווגים ההוראות המחמירות מבניהן

הסמכות המקומית  יפו, תהא  - לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב .10.5
 הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לפנייה זאת או הנובע ממנה.

    

 בברכה,    

 המכון הלאומי למצוינות בספורט מכון וינגייט            
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 להצטרפות למאגר  ת בקשופרטי מציע טופס  –נספח א'  

    המעטפת רשימת תחומי .1

הספורט  פסיכולוגיה בתחום  תזונה לספורטאיות 
 מגדר הו

בתחום הספורט   רפואה 
 מגדר הו

בתחום   פיזיולוגיה
 מגדר ההספורט ו 

בתחום   פיזיותרפיה
 מגדר ההספורט ו 

לי טשיווק וקידום דיגי
 לספורטאיות ולאגודות ספורט

ר  חינוך, ערכים ומגד
 והעצמה(  )טיפוח מנהיגות

מוגנות ומרחב בטוח  
 בספורט

 פרטי המציע  .2

 פרטי המציע 

 רלוונטיה המעטפת תחום 

  1  בהתאם לטבלה בסעיף  אחדיש לציין תחום  ]
למעט בנסיבות בהן ניתן למציע אישור    ,לעיל 

מתחום   ליותר  הצעה  להגיש  מהמכון  בכתב 
 אחד[ 

 

    המציעשם 

  ( עוסק מורשה/תאגיד) המציע סוג 

  המציע )ח.פ./ע.מ.( מספר  

  כתובת 

  טלפון מס' 

  מס' פקס

  מטעם המציע חתימה  מורשישמות 

 איש הקשר המוסמך מטעם המציע  

  מלא שם 

  תפקיד איש הקשר אצל המציע 

  טלפון נייד  'מס

  דוא"ל 
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 תנאי ההזמנה  אישור  – נספח ב' 

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

 הצהרת המציע  .1

1.1. "( זה במסגרת הצעת _____________  עושה תצהירי  לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע אני  ]*יש 
המכון הלאומי  של    מרציםלהיכלל במאגר    להזמנה,  כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[  המציע

 . צ'ארלס וינגייטלמצוינות בספורט על שם אורד 

באני   .1.2  ___________ כ  על  מציעמשמש  לחתום  היותי מורשה  ומכוח  בשמו  זה  ונותן תצהירי   ,
 . מציעהצהרה זו בשם ה

  מנגנון חישוב התמורהלרבות    ההזמנהמסמכי  כל  אני מאשר בשם המציע כי קראנו בקפידה את   .1.3
קפידה את כל הדרישות,  למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בשקללנו,  וכי    ,כתב ההתחייבותו

אספקת   על  או  המציע  הצעת  על  להשפיע  העשויים  והמשפטיים,  הפיזיים  והנסיבות,  התנאים 
, וכי המציע מוותר  הכלולים במאגר(  םמרצי ה)לרבות את אופן חלוקת העבודות בין    השירותים

באי שעילתה  טענה  כל  על  אי-מראש  או  כלשהם,-ידיעה  נסיבות  או  תנאים  דרישות,  של    הבנה 
 פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת המציע או על מתן השירותים. 

משום מצג ו/או הבטחה כי  סיווגו למאגר מושא ההזמנה  לא יהיה באני מאשר כי ידוע למציע ש .1.4
   .בכלל ו/או בהיקף מינימלי כלשהו ו/או עבודות שירותיםמהמציע זמין י  המכון

נועד לצרכי המחשה בלבד ואין    ההזמנה,מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת אני מאשר כי כל   .1.5
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה  המכוןלראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע  המכון  במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .    ההזמנההמפורטות במסמכי   המציע  מהתחייבויות

המציע לכל עניין הנוגע  בנספח זה מוסמך מטעם    כי איש הקשר המפורטבשם המציע  מאשר    אני .1.6
מטעלמאגר המוסמך  הגורם  הוא  וכי  המציע  ,  או  למכון  לפנות  ם  הודעות  ולקבל  המציע  בשם 
 המציע או עבורו. םבש הנחיות

 תנאי סף  .2

בתחום    שניםלפחות ארבע  בעל ניסיון של    התפקיד המוצע מטעמוו/או בעל  המציע אני מצהיר, כי   .2.1
 . המציע מגיש את ההצעהי אליו  המעטפת הרלוונט 

 :הלהוכחת ההצהר  נתונים

 שם הלקוח  ' מס

 [ ]המציע יפרט 

תקופת מתן  
 השירותים  

 [ חודש ושנה]

 תיאור השירותים  

 [ ]המציע יפרט 

פרטי איש קשר  
 מטעם הלקוח 

  ,תפקיד,  קשר  איש שם]
 נייד ודוא"ל[ 

 תחום המעטפת 

  במקום  √סמן ]יש ל 
 הרלוונטי[ 

מועד תחילת מתן     .1
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

מועד סיום מתן  
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

 

 מלא  שם

______________ 

 תפקיד בלקוח 

______________ 

 מס' טלפון נייד 

______________ 

 כתובת דוא"ל 

______________ 

תזונה    
 לספורטאיות; 

פסיכולוגיה    
הספורט   בתחום 

 ומגדר; 

בתחום    רפואה 
 הספורט ומגדר; 

פיזיולוגיה    
הספורט   בתחום 

   מגדרהו

פיזיותרפיה    
הספורט   בתחום 

 ומגדר; 
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כי   .2.2 מצהיר,  מטעמוהמציע  אני  המוצע  התפקיד  בעל  של    ו/או  ניסיון  במתן  בעל  שנתיים  לפחות 
   .הדרכות לגיל הצעירהרצאות או 

 . ומעלה 9הרצאה המותאמת לגילאים  –"  גיל צעירלצורך סעיף זה: "

 :הלהוכחת ההצהר  נתונים

וקידום     שיווק 
דיגיטלי  

לספורטאיות  
 ולאגודות ספורט; 

ערכים  חי    נוך, 
)טיפוח   ומגדר 

    והעצמה(. מנהיגות

ומרחב     מוגנות 
 . בטוח בספורט

מועד תחילת מתן     .2
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

מועד סיום מתן  
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

 

 מלא  שם

______________ 

 תפקיד בלקוח 

______________ 

 מס' טלפון נייד 

______________ 

 כתובת דוא"ל 

______________ 

תזונה    
 לספורטאיות; 

פסיכולוגיה    
הספורט   בתחום 

 ומגדר; 

בתחום    רפואה 
 הספורט ומגדר; 

פיזיולוגיה    
הספורט   בתחום 

   מגדרהו

פיזיותרפיה    
הספורט   בתחום 

 ומגדר; 

וקידום     שיווק 
דיגיטלי  

לספורטאיות  
 ולאגודות ספורט; 

ערכים  חי    נוך, 
)טיפוח   ומגדר 

    והעצמה(. מנהיגות

ומרחב     מוגנות 
 . בטוח בספורט

מספר השורות הינו להמחשה בלבד. המציע יהיה רשאי לצרף טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל.   :הערות
 נפרד מההצעה למכרז והתצהיר שבשולי נספח זה. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי  

 שם הלקוח  ' מס

 [ ]המציע יפרט 

תקופת מתן  
 השירותים  

 [ חודש ושנה]

 תיאור השירותים  

 [ ]המציע יפרט 

פרטי איש קשר מטעם  
 הלקוח 

נייד   ,תפקיד,  קשר  איש שם]
 ודוא"ל[ 

מועד תחילת מתן     .1
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

מועד סיום מתן  
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

 

 מלא  שם

__________________ 

 תפקיד בלקוח 

__________________ 

 מס' טלפון נייד 

__________________ 

 כתובת דוא"ל 
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היה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי הסף. לפיכך, על  י   המכון .3
 המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.  

 צירוף מסמכים .4

 ההצעה[: המסמך צורף במסגרת אם   ✓]יש לסמן  המסמכים הבאים המציע כוללת את   הצעת

 המסמכים המצורפים

 עוסק מורשה תעודת או  )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(העתק תעודת התאגדות של המציע   ☐ 

   טופס פרטי מציע ובקשת להצטרפות למאגר  – 'א נספח  ☐ 

 ]טופס זה[  ותצהיר להוכחת עמידה בתנאי הסף הזמנהאישור תנאי ה   – 'בנספח  ☐ 

 והשכלה נוספת )ככל הנדרש(, על שם המציע )הרלוונטית לתחום המעטפת( ה אקדמית תעודות המעידות על השכל  ☐ 

 ניסיונו בתחום הרלוונטי ומסמכים המעידים על של המציע קורות חיים   ☐ 

 המלצות )רשות(   ☐ 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  – 'גנספח  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 מנגנון חישוב התמורה   – 'דנספח  ☐ 

 להיכלל במאגר הזמנה   ☐ 

 במקום המיועד לכך[ ]חתומים  פרסם(אם )שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה   ☐ 

   התחייבותכתב  – ה' נספח  ☐ 

במסמכים/בנתונים   .5 רואים  המקוונתאנו  ההצעות  לתיבת  שצרפנו  המושחר  בהעתק  סוד    שהשחרנו 
 . מסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע חסוי

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .6

 

   

__________________ 

2.   
מועד תחילת מתן  

 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

מועד סיום מתן  
 השירותים

____/____ 

 [ ושנה  חודש]

 

 מלא  שם

________________ 

 תפקיד בלקוח 

________________ 

 טלפון נייד מס' 

________________ 

 כתובת דוא"ל 

________________ 

מספר השורות הינו להמחשה בלבד. המציע יהיה רשאי לצרף טבלה חלופית כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל.   :הערות
 והתצהיר שבשולי נספח זה. בנסיבות האמורות, מצהיר המציע, כי הטבלה החלופית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה למכרז  
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  חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

המצהירים   כי  בחתימתי,  מאשר  לחתום  הריני  מוסמכים 
 .  הזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך ה

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 
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 1976- תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ' גנספח 

את     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   לומר  עליי  כי  שהוזהרתי,  לאחר   ,
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי  "(המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .1
המכון הלאומי למצוינות בספורט על  של    יםמרצלהיכלל במאגר  הזמנה  , להוא מופיע בתעודת ההתאגדות[

 . שם אורד צ'ארלס וינגייט

ונותן תצהירי זה מכוח היותי  ]*יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר[  הנני משמש כ___________ במציע   .2
 מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.מורשה לעשות כן 

 : במקום הרלוונטי[     ]יש לסמן    על הזיקה אליוהמציע וב  אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3

ה' לחוק העונשין,    ❑ י' סימן  פרק  לפי  עבירות מין,  בגין  נגדם כתב אישום  הוגש  ו/או לא  לא הורשעו 
 . 1977-תשל"ז

"( וחוק  חוק עובדים זרים)"   1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2ותר משתי ) לא הורשעו בי   ❑
 "(. חוק שכר מינימום)"  1987- תשמ"זשכר מינימום, 

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

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1ההצעות טרם חלפה שנה אחת ) הגשתלמועד האחרון ל 

 . 1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –" בעל זיקה" -  " והורשעזה: "ף לצורך סעי

 ' מס
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

  :במקום הרלוונטי[    ]יש לסמן   בירור ובדיקה שביצעתי אני מצהיר בזאת כי לאחר  .4

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

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

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

  9למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  iiלחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף )

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק זה:  " 4לצורך סעיף 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה    4המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
 האחרון להגשת ההצעות.   ימים מהמועד   30, בתוך הרווחה והשירותים החברתיים

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

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהלחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

המצהיר   כי  בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
כן,   יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים 
ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  
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   מנגנון חישוב התמורה – ' דנספח 

את    תי והגש  הליךאת כל האמור במסמכי ה  נתיכי הבמאשר  אני הח"מ, ___________, ת.ז. _______________,  
 להלן: ,לעניין מנגנון חישוב התמורה המפורט בנספח זה בהתאם להם, לרבותלהיכלל במאגר  יהצעת

תעריפי הדרכה    15/2016קבועה בהתאם לחוזר  עבור הרצאה במסגרת "אתנה פלוס"    למרצההתמורה אשר תשולם   .1
או כל נוסח שיתקן    2018לחודש אוגוסט  הדרכה, השכלה ורווחה"    –  )בתקשי"ר  53.3מבחנים ובחינות )פרק משנה  

   באתר של נציבות שירות המדינה. במועד זה,בנוסחו ,  ניתן לעיין בחוזר"(. החוזראו יחליף את החוזר האמור )"

2. er/rfp/rates_learning/he/training_ratestestsandexaminations20https://www.gov.il/BlobFold
18.pdf 

 שהחוזר יכול וישתנה מעת לעת.   מודע לכךהמציע מצהיר כי הוא   .3

עשה על פי העקרונות הבאים )החישוב נעשה בהתאם לתעריפים  יהתשלום עבור הרצאה במסגרת "אתנה פלוס"   .4
 הקבועים היום(:

היה זכאי לתשלום בהתאם לתעריפי הדרכה הקבועים בחוזר  י   מרצהה  ,שהתקיימה בפועלעבור כל הרצאה   .4.1
 מע"מ.    +  ₪  594שעות אקדמיות =    X  2₪    297  " כדלקמן:מרצים בכירים שאינם עובדי מדינה "  –  1לקבוצה  

הכוללת בין היתר: היכרות עם אוכלוסיית היעד להדרכה, תכנון ההרצאה והדגשים לפי דרישות    לצורך הכנה .4.2
  X  2₪    44  :כדלקמן  היה זכאי לתשלוםי  מרצהה,  ועזרים וכיו"ב מצגות  הכנת  ,  המכון ו/או מזמין ההרצאה

 מע"מ.   + ₪  88 שעות =

 כדלקמן:  ,זכאי לעלויות בגין נסיעותהמרצה יהיה  .4.3

 לק"מ.  ,₪ + מע"מ 1.40החזר נסיעות ישולם החל מהק"מ הראשון, לפי : נסיעות .4.3.1

כל שעה של ביטול זמן    התשלום בעד:  טול זמן נסיעה למרצה ע"פ תקשי"ר: ישולם בי זמן נסיעהביטול   .4.3.2
מהתעריף החל על השירות שבעד נתינתו נערכה הנסיעה. הבסיס לחישוב הזמן הוא    40%בנסיעה הוא  

נתן במינימום  יי /מרחק בק"מ )התשלום  X  50  118.8  .ק"מ של נסיעה  50ל כל  שעה אחת של ביטול זמן ע
 . לכיוון(  טרמילוק 30

סכום זה יהווה תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע מלא ומושלם  .  מע"מ  +  ₪  682  הינו  סה"כ תשלום להרצאה .4.4
ל  יינתן ע  אשרנסיעות וביטול זמן נסיעה,  עבור של כל התחייבויות המרצה על פי מסמכי ההליך, למעט החזר  

    דיווח. יפ

                                                                                                                      

 :ולראיה באתי על החתום

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהלחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

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

כן,  לעונשים   יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים 
ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  
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 כתב התחייבות –ה'  נספח 

 מאגר מרצים בתחומי מעטפת לתחום הספורט כללי –כתב התחייבות  הנדון:

"(, באמצעות  המרצה____________[ )"אני הח"מ, _________________ ]במקרה של תאגיד: בעל מספר זיהוי:  
 מורשה החתימה ה"ה _____________, ת.ז. _______________, מתחייב בזה לפניכם כדלקמן: 

 מרצה פעילות כ .1

למועדוני ספורט,    תי,מקצועי אליו סווגמעטפת התחום הב ו/או סדנאות  אעביר הרצאות    מרצהבמסגרת פעילותי כ
 . ", בהתאמה(היעד קהל " -  " והשירותיםקהילה ואיגודי הספורט )"

   אנשי קשר  .2

  אתנה פלוס , אקיים קשר ישיר ככל הנדרש מול צוות היחידה הממונה על הפעלת תכנית  מתן השירותים  לצורך
מטעם המכון אשר אחראית על תיאום ההרצאות ו/או כל גורם    אתנה פלוסבמכון, ובכלל זה עם מנהלת תכנית  

 "(.איש קשר במכוןאחר אותו יגדיר המכון כאיש קשר לצורך השירותים מושא כתב התחייבות זה )" 

 תיאום הרצאה  .3

,  מהר ככל שניתן   להשיב  , הריני מתחייב אום הרצאה מול קהל היעדילתמהמכון  פנייה    דוא"ל עם קבלת   .3.1
 .   משעת קבלת פניית הדוא"ל תשעו 48-ולא יאוחר מ 

ההרצאה  איש הקשר במכון כי  את    בדוא"ל  אעדכן ,  המזמין  של הגוףההרצאה מול איש הקשר    תיאוםלאחר   .3.2
 קבלת אישור תשלום סופי.  , וזאת לשם נסגרה

איש קשר  לעל כך בהקדם    אדווח,  מכל סיבה שהיא  בוטלהאו  /ו  נדחתה או  /ו  לא נסגרהבמידה וההרצאה   .3.3
 . אמצעות דוא"לבבמכון, 

באמצעות    להרצאה ולאחר מכך עודכן למועד אחר, אדווח על כך לאיש קשר במכון  מועד  ותואם  במידה .3.4
 מת התמורה. והתא המכון  חות  "עדכון דוצורך ל דוא"ל,

כי   .3.5 לי  מול  ידוע  טלפוני  במכון,דיווח  קשר  בלבד    איש  גיבוי  מהווה  שהוא,  שינוי  כל  כאמור  על  לדוא"ל 
 תחליף.    אינו מהווה ו עיפים לעיל,בס

ההרצאות המאושרות על ידי    למספרהינו האסמכתא היחידה  איש הקשר במכון    ידוע לי כי הדוא"ל ששולח  .3.6
של המזמין לאיש  פנייה  להעביר את ה   אני מתחייבהמזמין/ה מעוניין בהרצאה נוספת,  במידה ו.  מכון וינגייט

  ממכון וינגייט,   הרצאה שתועבר ללא אישור כתוב מראשלמען הסר ספק, ידוע לי כי  בלבד.    הקשר במכון
   .לא תשולם

   העשרה מקצועית .4

מתחייב   .4.1 ל אני  עהעשרה  ההסדנאות  כל  להגיע  שיאורגנו  ידמקצועיות   "אתנה"   יל 
 .  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המכוןוזאת  במכון וינגייט,

משלוח  מחויב בהריני  מכל סיבה שהיא,    ע לי כי אם איעדר מהסדנהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, ידו .4.2
 . ובכתב, לאיש קשר במכוןמראש   ,הודעה

ר; ינוך ערכים ומגד ח  ;שיווק וקידום דיגיטלי הבאים:    מי המעטפת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מרצים בתחו .4.3
טרם  ו וזאת  הרלוונטי,  המעטפת  בתחום  אתנה  של  הכשרה  לעבור  יידרשו  בספורט,  בטוח  ומרחב  מוגנות 

     תחילת מתן השירותים לקהל היעד. 

 זמינות והודעה מראש  .5

  את   אעדכן  ,כל סיבה שהיאבגין    מרצה ו/או למתן השירותים,לפעילות כ  ןלא אהיה זמי ו  במידהאני מתחייב כי  
 .ובכתב ראשמעל משך הזמן בו לא אהיה זמין,  וכאמור   חוסר זמינות  על איש הקשר במכון

  קוד לבוש .6

מכובד, ההולם את תפקידי  בלבוש  לצורך מתן השירותים תהיהההגעה להרצאות  כי כי ידוע לי  אני מאשר  .6.1
 לכך.  שבמידה ואדרמכון וינגייט, אשר יסופק על ידי   , לבוש ממותג  מרצה, לרבותכ

השירותים,  /מזמין ההרצאהאום ציפיות מול איש הקשר של  ית השירותים, אערוך  אני מתחייב כי טרם מתן   .6.2
  קהל יעד.בהתחשב בבין היתר 
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 ההרצאות .7

ידוע לי כי ישנה דרישה להרצאות ברחבי הארץ ובאזוריה השונים, ואני מתחייב להגיע להרצאות בכל רחבי   .7.1
 הארץ, ככל שיידרש. 

היכרות עם אוכלוסיית    , אשר תכלול, בין היתר,ההרצא כל  לפחות לאבצע הכנה של שעתיים  כי    אני מתחייב .7.2
היעד להדרכה, תכנון ההרצאה והדגשים לפי דרישות המכון ו/או מזמין ההרצאה, הכנת מצגות ועזרים  

 . וכיו"ב

באני מתחייב לה .7.3 להעסקת טעם  אישור מחזיק  מניעה  אין  לפיו  ישראל,  עובדים    ימשטרת  להעסקת  ו/או 
  י וטרם כניסת,  2001- למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א בהתאם לחוק    ימטעמ

מתחייב להציג בפני קצין הביטחון של המוסד  הנני  למוסד חינוכי לצורך מתן השירותים )ככל שיידרש(,  
. כניסה למוסד חינוכי שלא בהתאם להוראות  יהמועסקים מטעמ   ו/או לגבי   החינוכי אישור כאמור לגבי

 כתב התחייבות זה. סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של 

מתחייב .7.4 אגיע    אני  תחילת   ותדק   15- כ  ותלהרצאכי  לפני  ואבדוק  לפחות  הכיתה  ן,  האולם  כי  שבה  ו/או 
  .ו/או העזרים  המצגתכי ניתן לתפעל את תתקיים ההרצאה מתאימה לכמות המשתתפים ו

או כל אמצעי דיגיטלי    Microsoft teamsאו    Zoomבאמצעות  כי במקרה בו ההרצאה תינתן    אני מתחייב  .7.5
 פעיל לכניסה לאותו אמצעי דיגיטלי.   אחר, אוודא כי יש לי את כל הדרוש לשם קיום ההרצאה, לרבות לינק

כלשהו  מינימום  רבות הקצאת  ל  ,מכוןמצד המכל סוג,    כי אין באמור בכתב זה כדי להוות התחייבותידוע לי   .7.6
 . מכוןהשל הבלעדי   ו, והנ"ל נתון לשיקול דעת)ואף ייתכן כי לא ארצה בכלל(של הרצאות 

  משוב .8

,  מרצהלצפייה ומתן משוב  שם  רצאות לַהל"אתנה" עשויים להגיע  נציגות  איש הקשר במכון ו/או  לעיתים  לי כי    ידוע
 להמשך. המשוב כביקורת בונה את יש לראות וכי 

  כתובים משובים .9

ההרצאה, אני מתחייב לשתף פעולה ולחלק את המשובים    קהללחלק משובים להמכון    אתבקש על ידי במידה ו 
 איש הקשר במכון. ולהעבירם ל  הכתובים לקהל, לאוספם

  תתיעוד הרצאוו תמונות .10

)הנושא    אישור הגוף המזמין לצילום ותיעוד ההרצאה   יעשה רק לאחרכי צילום ותיעוד הרצאות    םאני מסכי .10.1
   .(מכון וינגייט יטופל על ידי

  אתייג ,  איש קשר במכון, בכפוף לאישור  רתיותלרשתות החב  אני מתחייב כי אם אעלה תמונות מההרצאה .10.2
 את "אתנה" בהרצאה כחלק משיווק התכנית. 

 תקופת ההתקשרות ותוקפה .11

 .  יויכנס לתוקפו החל ממועד חתימתי על זה יהתחייבות לכך כי כתב   אני מודע .11.1

זה לכדי סיום, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לאחר  כתב התחייבות  לכך כי המכון יהא רשאי להביא   מודע  אני .11.2
 .יום מראש 30מתן הודעה בכתב של 

 תמורה .12

על פי כתב התחייבות זה, המכון ישלם לי תמורה אשר תחושב    יתמורת מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותי
 ' למסמכי ההזמנה, לרבות הוצאות נסיעה.   ד נספחהמצורף כ מנגנון חישוב התמורה בהתאם לנספח 

 קבלן עצמאי כ המרצה .13

ה לבין מכון וינגייט לא  מרצכתב התחייבות זה הוא כתב התחייבות למתן שירותים בלבד. מובהר כי בין ה .13.1
 מעביד.  -מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד 

מתחייב לשפות את מכון וינגייט ולשלם לו כל סכום כספי, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, הקשורים    מרצהה .13.2
לדרישה או לתביעה שתוגש או תינקט בכל עניין הקשור למתן השירותים, לרבות בקשר לשאלת קיומם של  

לבין מכון וינגייט, או בקשר עם כל חיוב, מס או אחריו הנובעים מיחסים    מרצהעביד בין היחסי עובד ומ 
 כאמור, מכל מקור שהוא. 
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   אחריות ושיפוי .14

מלאה  המרצה .14.1 אחריות  כוללתאחראי  שיגרם    ,  נזק  לכל  לאתנה  למכוןומוחלטת  מהפרת  ו/או  כתוצאה   ,
או ביצוע רשלני של  ו/או אתנה    המכוןות  קיום הורא-כתב התחייבות זה, איהוראות מסמכי ההזמנה ו/או  

אחראי לכל   המרצה האמור,בכתב התחייבות זה או בכל דין. מבלי לגרוע מכלליות  והחובות המוטלות עלי 
 .מתן השירותיםנזק שיגרם כתוצאה מטעות או ליקוי בתכנון ו/או ב

עקב תביעת צדדים שלישיים    למי מהם לכל נזק שיגרם  ו/או אתנה    מכון וינגייטבאחריות כלפי    שאיי   המרצה .14.2
ו/או    או הפרת כתב התחייבות זהו/  מתן השירותיםכלשהם, אם עילת התביעה, כולה או מקצתה, יסודה ב

בכתב התחייבות    המרצהאו ביצוע רשלני של החובות המוטלות על  ו/או אתנה ו/  המכוןקיום הוראות  -אי
דין. בכל  או  שיגרם  המכוןאת    שפהי  המרצה,  כאמורבמקרה    זה  נזק  כל  בגין  ו/או לאתנה,  כתוצאה    לו 

 מתביעת או דרישת צדדים שלישיים כאמור לעיל, בגין כל נזק שנגרם להם. 

  ביטוח .15

נשוא   לפעילות  בקשר  חשבונו,  על  בתוקף,  ולהחזיק  לערוך  מתחייב  ביטוח  וז  התקשרותהמרצה  הפחות,  לכל   ,
 ובלים.אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו החוקית בהיקפים מק

 איסור הסבה .16

ו/או מסמך זה לכל צד שלישי אחר, בלי קבלת הסכמת המכון   מסמכי ההזמנהלפי   ועביר את זכויותיי לא    המרצה
 מראש ובכתב.  

 

  :ולראיה באתי על החתום

 

 חתימה   ת"ז  שם  תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


