
 
 2022 יוני  16           

          לכבוד 
 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ.,

רישום למאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט    –  2022/71מס'  פנייה למאגר מציעים   הנדון:
 מענה לשאלות הבהרה  –במכון וינגייט 

"(, מבקש להשיב לשאלות הבהרה  המכוןהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"
 "(, והכל כמפורט להלן:  המכרז שבנדון )"  בהליךשנשאלו על ידי מי מהמשתתפים 

 מענה שאלה  סעיף הפנייה  'מס

הזמנה    .1
להיכלל  
 במאגר

  1סעיף 
לנספח א'  

 להזמנה 

ייזומה הייעוץ    –  הבהרה  תחומי  רשימת  את  לעדכן  מבקש  המכון 
שתכלול   כך  במאגר,  נוספים    2הכלולים  יעוץ  התייעלות  "   –תחומי 

 ".  תכנון והפקת אירועים" –" ו אנרגטית

למסמך הבהרה זה, נוסח מעודכן של רשימת תחומי    ' נספח אמצ"ב כ
 הייעוץ/שירות הנדרשים למכון. 

הזמנה    .2
להיכלל  
 במאגר

להבהיר   כללי  למאגר  מתבקש  רישום  האם 
יועצים של המכון כיועץ להקמת מרכזי  
מבקרים ומוזיאונים יכול לפסול בעתיד  

 . של הפרויקט מבצעקבלן השתתפות כ 

 חיובי.  

הזמנה    .3
להיכלל  
 במאגר

א. מתבקש להבהיר היכן מוגדר המונח   3.5
   "מוסד פיננסי".

לדעת מה  ב. מתבקש להבהיר כיצד ניתן  
 .של גוף פרטי הכספי המחזור  

פיננסי"   "מוסד  המונח  א. 
בסעיף   לפקודת    135מוגדר 

 מס הכנסה ]נוסח חדש[. 

הפרטי   לגוף  לפנות  ניתן  ב. 
 ולבחון את הנושא עימו. 

  –נספח ב'   .4
אישור  
תנאי  
 הזמנה 

צירוף   – 2
 מסמכים 

להבהיר   .א אישורים  מהם  מתבקש 
 . עסקאות גופים ציבורייםלפי חוק 

להבהיר   .ב ההזמנה  מתבקש  מהי 
והאם   לצרפ למאגר  בצירוף    היש 

 . חתימה מטה

להבהיר   .ג מסמכי  מתבקש  מהם 
 הבהרה. 

פרופיל  מתבקש להבהיר האם חלף   .ד
 .קורות חייםניתן לצרף   המציע

ואישור   מס  ניכוי  אישור  א. 
 ניהול ספרים. 

להיכלל   ההזמנה  תנאי  ב. 
יש  1-7עמודים    –במאגר    .

על   חתומים  כשהם  לצרפם, 
כל   בתחתית  המציע,  ידי 

 עמוד. 

ג. כל מסמך הבהרה שיוציא  
ההזמנה   עם  בקשר  המכון 
אשר   במאגר  להיכלל 

 מתפרסם באתר המכון.  

 ד. חיובי. 

  נספח ה'  .5
 להזמנה 

להבהיר   10 להגיש    ניתןהאם  מתבקש 
מסוימים  לסעיפים  בנוגע    הסתייגות 

 . קניין רוחניבעניין  בהזמנה, לדוגמה

להעביר  יש  הסתייגויות    כל 
ההבהרות    למכון בשלב 

המועד   וטרם  למאגר 
הצעות להגשת  .  האחרון 

על   ייבחנו  אלו  הסתייגויות 
משאלות   כחלק  המכון  ידי 

 ההבהרה. 



 .בחותמת ובחתימת המציע במקום המיועד לכךעל המציעים לצרף מסמך זה להצעתם, כשהוא חתום 

 

 בכבוד רב, 

 מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו

 ______________________ 

 חתימת המציע            

 

 

  



 להצטרפות למאגר  ת בקשוטופס פרטי מציע  – ' נספח א

    רשימת תחומי הייעוץ .1

 ותפעול יועצי אחזקה 

 יועץ למניעת קורוזיה 

 יועצי מטה

וידאו  שמע, מערכות  יועץ 
 ואור קולי 

המתמחה בניהול פרויקטים בתחום  יועץ 
 הספורט 

הטרדה   בנושא הדרכות למניעת יועץ
 ומוגנות  מינית

יועץ מערכות מידע, מחשוב  
 ותקשורת 

יועץ בתחום הפרסום בספורט, לרבות  
   םפילוח קהלייכולת ל

לגיוס, ליווי והשמה בתחום  יועץ 
 משאבי אנוש 

עץ בתחום שילוב היבטים מנטליים וי יועץ בתחום אבטחת מידע 
 בתחומי האימון וההדרכות 

 יועץ לגיוס תרומות/מגייס תרומות

אנליסט מתמחה בניתוח  
 נתונים 

יועץ בתחום ביוקינטיקה   יועץ בתחום הרכש והמכרזים
(Biokinetics  וביומכניקה של )

 ספורטאי הישג 

יועץ בתחום ניתוחי תנועה   ץ להקמת מרכזי מבקרים ומוזיאונים עיו יועץ פרוגרמטור )מתכנן( 
  EMG, ניתוחי  D3בטכנולוגיות 

 ושימוש בפלטות כוח בספורט ההישגי

 - יועץ לתכנון והפקות אירועים   יועץ התייעלות אנרגטית 

 פרטי המציע  .2

 פרטי המציע 

 תחום הייעוץ 

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

 מהמכון להגיש הצעה ליותר מתחום יעוץ אחד[ 

 

    המציעשם 

  ( עוסק מורשה/תאגיד) המציע סוג 

  המציע )ח.פ./ע.מ.( מספר  

  כתובת 

  טלפון מס' 

  מס' פקס

  מטעם המציע מורשי חתימהשמות 

 איש הקשר המוסמך מטעם המציע  

  מלא שם 

  תפקיד איש הקשר אצל המציע 

  טלפון נייד  'מס

  דוא"ל 

 


