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   2022  לשנת  "אתנה " לקבלת מלגות   2022/76 ' מסקול קורא 

   כללי .1

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

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

אתנה פועלת להבאת שינוי תפיסתי וחברתי בקשר הציבור בכל הקשור לנשים בספורט ופועלת לקידום   .1.2
לפית להוביל  היא  אתנה  ממטרות  אחת  בישראל.  והנשים  הנערות  הילדות,  ספורט  ספורט  תרבות  וח 

בישראל בדרך אשר תבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות, נערות ונשים בכל תחומי הספורט ובכל  
          הרמות.                                                                                                                       

אמצעות מכון  רשאית, באתנה  תהיה  על מנת לסייע ללימודי נשים בתחומי האימון והשיפוט,  נוכח האמור ו  .1.3
.  "(ההליך" וגם  הקול הקורא)"  2022ת  שנלמלגות לנשים    100  במסגרת קול קורא זה, עדוינגייט, להעניק  

ט  ים ובענפי הספורבמוסדות מוכר לקורסים    2022מועמדות למלגות לשנת הלימודים  נשים ה   ,לצורך כך
  והכל בהתאם לתנאי הזמנה זו וכמפורט   , מוזמנות להגיש הצעה לקול קורא זה,להלן  2  המתוארים בסעיף

   ."(ההזמנה )" להלן

 סוגי הקורסים וסכום המלגות .2

יינתנו לקורסים בענפי הספורט המועדפים; ענפי העל; וענפי הספורט   .2.1 המוגנים, וזאת כהגדרת  המלגות 
מונחים אלו במסמך מבחנים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט, באיגודי  

בנוסף,    "(.המלגות)"   1985- ספורט, באגודות ספורט ובמועדוני ספורט לפי חוק יסודות התקציב, תשמ"ה
רשאית   תהא  המוגשותאתנה  בקשות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  אינם    לשקול,  אשר  ספורט  ענפי  עבור 

 נכללים בענפי הספורט המפורטים לעיל.  

 ן:ל סכומי המלגות שיוענקו יהיו בהתאם לפירוט שלה .2.2

מינהל  מינהל הספורט )"  –במוסד המוכר על ידי משרד התרבות והספורט    מאמניםלהכשרת  קורס   .2.2.1
סכום של    לאינה עולה עמעלות הקורס, ובכל מקרה    90%עד    שהינה בשיעור של  מלגה  –"(  הספורט

   ;לקורס₪  5,000

או התאחדויות הספורט המוכרות על ידי מינהל  איגודי הספורט  אחד מהמוכר על ידי    קורס שיפוט .2.2.2
סכום של  מעלות הקורס, ובכל מקרה אינה עולה על    75%עד  שהינה בשיעור של  מלגה     – הספורט  

 . לקורס₪   10,000

ידי   .2.3 על  תוגש  זה  קורא  לקול  עונ   שתתפות מההצעה  בסעיף    ותאשר  המפורטים  הסף  תנאי  להלן    4על 
  (."ות/ההמציע)"

 טבלת ריכוז מועדים  .3

 מועד אירוע

 2022, ביולי  03 ',א יום מועד פרסום ההזמנה 

 2022,  יוליב 20, 'דיום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 12:00בשעה  2022, אוגוסטב 31, 'דיום  המועד האחרון להגשת ההצעות  

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

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

 מנה. פרסום ההז

 הסף  תנאי .4

, בכל  קול קורא זהלהגשת ההצעות ל, במועד האחרון תהעומד מציעהלהגיש הצעה לקול קורא זה, רק  תרשאי
 :  במצטבר יםהבא  תנאיםה
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מטעם רשות  בעלת מעמד עולה )שהינה  תושבת  מציעה אשר הנה אזרחית ישראלית או תושבת קבע או   .4.1
וההגירה או  האוכלוסין  שהינה  (  העלייה  תושבת  במשרד  זה  מונח  )כהגדרת  עולה  אזרח  מעמד  בעלת 

 ; והקליטה(

 : "(הקורס/ים)" את אחד הקורסים שלהלןבמוסד מוכר ע"י מינהל הספורט אשר לומדת כנ"ל, מציעה  .4.2

 קורס להכשרת מאמנים; או  .4.2.1

 . הספורטקורס שיפוט באחד מאיגודי הספורט או התאחדויות הספורט המוכרות על ידי מינהל  .4.2.2

רשאיות להגיש בקשה למלגה גם עבור קורס    20מעל גיל  על אף האמור לעיל, מובהר כי מציעות    :הערה
מובהר כי אתנה תהא רשאית לאשר מתן    להכשרת מדריכים המועבר במוסד מוכר על ידי מינהל הספורט.

 להלן.  6.1.1ות סעיף אמלגות גם לגילים צעירים יותר, בהתאם להור

 הצעהל המצורפיםהמסמכים  .5

 להלן:  המסמכים המפורטים   כלאת  ה צרף להצעתת ה, המציעהתנאים לצורך הוכחת

 ;לקול קורא זה' נספח א, בנוסח המצורף כהמלא וחתום על ידי המציע   הטופס פרטי המציע .5.1

  4.1המציעה בתנאי הסף הנקוב בסעיף    על עמידת  אחר המעיד  מסמךהעתק תעודת זהות של המציעה או   .5.2
 לעיל; 

  , שנת הלימודים הקרובהב  קבלת המציעה לקורסאישור אודות  אישור אודות למידת המציעה בקורס או   .5.3
 ; לעיל 4.2המציעה בתנאי הסף הנקוב בסעיף   עמידת וזאת לצורך הוכחת

חיים של המציעה, לרבות אבני דרך מרכזיות, אירועים  ה מכתב בקשה אישי בנוסח חופשי ובו תיאור קורות   .5.4
 ;רלוונטיים והישגים משמעותיים

  ;מועדון הספורט או ממחלקת הספורט ברשות המקומית המלצה מאיגוד ספורט, מכתב .5.5

או    ה מציעאו מועדון הספורט הרלוונטי אודות כך שהאיגוד  מטעם  אישור   .5.6 זה  הינה ספורטאית במועד 
  6.2לטבלה שבסעיף    1הייתה ספורטאית בעברה, וזאת לצורך קבלת ניקוד איכות בהתאם לפרמטר מס'  

   להלן;

ית נבחרת ישראל אשר ייצגה את ישראל בזירה  אישור או מסמך אחר המאשר כי המציעה הינה ספורטא .5.7
 ; להלן 6.2לטבלה שבסעיף  2הבינלאומית, וזאת לצורך קבלת ניקוד איכות בהתאם לפרמטר מס' 

 קורות חיים של המציעה;  .5.8

 ' לקול קורא זה; בנספח ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ - ומאושר על המציעהידי  - על תצהיר חתום .5.9

 בתחתית כל עמוד.  המסמכי קול קורא זה, נספחיו ומסמכי הבהרה, חתומים על ידי המציע .5.10

 הצעות הליך בחינת ה .6

 תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשלושה שלבים: .6.1

תנאי הסף    בכלהצעה שלא תעמוד  מובהר כי  תנאי הסף.  בדרישות    העמידת המציע: בדיקת  'שלב א .6.1.1
, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של אתנה והמכון לכנס וועדה ולקבל הצעה שלא  יפסלעלולה לה –

 . עמדה בתנאי הסף, במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שירשמו

המפורטות  בהתאם לאמות המידה  ותנוקד  תיבדק    ההצעת בכל תנאי הסף,    השעמד   ה: מציע 'שלב ב .6.1.2
  בכל הפרמטרים במצטבר  הקבל המציעתש  קוד יסך הנ  הוא הצעהי שיינתן לכל הניקוד הסופ . להלן

   ."(הניקוד הסופילהלן: ")

 .  קיבלו את הניקוד הסופי הגבוה ביותר, כזוכות בהליךר ש אצעות הה : בחירת 'שלב ג .6.1.3

 :  המידה שלהלןציוני האיכות של ההצעות ייקבעו בהתאם לאמות  .6.2

 ניקוד מרבי  פרמטר 'מס

 נק'  30 ספורטאית בהווה או בעבר   .1

 נק'   20 ספורטאית נבחרת ישראל אשר ייצגה את ישראל בזירה הבינלאומית   .2

 נק'  15 – 1-5מגורי קבע של המועמדת ביישוב המוגדר על ידי הלמ"ס   .3
 נק'   5  – ומעלה    6מגורי קבע של המועמדת ביישוב המוגדר על ידי הלמ"ס  

 נק'  15

 נק'  15 התרשמות ממכתב בקשה אישי   .4
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 נק'  20 התרשמות ממכתב המלצה   .5

 נקודות  100 סה"כ

   הצעותאופן בחירת ה .7

הנקובות  בדיקת ההצעות  ל  אמות המידההתאם לב   סופי המרבי הציון  את ה  תקבלנהאשר    ותהמציע ייבחרו   .7.1
אתנה תהיה רשאית    ,ותבין מציע   זההסופי  במידה של ניקוד    .ותמציע  100יותר  לכל ה ולעיל,    6.2  ףבסעי
, לרבות באמצעות  יותר   הגבוה  ההתרשמות האישית הכללית מהצעתה הייתהאשר    העדיפות למציעליתן  

 . המציעהקורות החיים של 

אתנה תהא רשאית לזמן מי מבין המציעות העומדות בתנאי הסף לראיון אישי, לצורך התרשמות נוספת,   .7.2
 במקרים בהם לדעת אתנה יהיה בכך צורך. 

 הנחיות להגשת הצעות  .8

בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות  הקול קורא  המכון רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי   .8.1
 . לאחר פרסום התשובות להןהבהרה, לרבות 

קורא  את   .8.2 קול  להוריד  זה  מסמכי  ניתן  ההצעה  שכתובתו  וטופסי  וינגייט  מכון  מאתר 
www.wingate.org.il, ידי הגורם הרלוונטי. - הטפסים ימולאו במלואם וייחתמו על 

ירשם באופן  תו/או להגיש הצעה באמצעות המערכת המקוונת,  לפנות בשאלת הבהרה  נת המעוניי  היעמצ .8.3
מערכת   באמצעות  מקוונת  הצעות  לתיבת  בשם    SourcingVisionעצמאי  בקובץ  להנחיות  ובהתאם 

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

 .במערכת החדש  תמשתמש ה הינ

כי רק מציע .8.4 לקול  להגיש שאלות הבהרה    תוכלנהשירשמו לתיבת ההצעות המקוונת    ות תשומת הלב 
 .זהקורא 

    – נה באחת משתי האפשרויות שלהלן תוגש לקול הקורא  ההצעה .8.5

  16:30-08:30בשעות    .  בית זולי, מחלקת רכשפיזית לתיבת המכרזים הממוקמת במכון וינגייט,   .8.5.1
 ה' בלבד. - ימים א'

 באמצעות תיבת ההצעות המקוונת.  .8.5.2

  .לעיל  3בכל מקרה, ההצעות יוגשו לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהתאם לקבוע בסעיף   .8.6
להגשת   האחרון  המועד  לאחר  המקוונת  ההצעות  לתיבת  או  המכרזים  לתיבת  תוגשנה  אשר  הצעות 

 ההצעות, לא תתקבלנה.

יצורף לתיבת ההצעות המקוונת  יוגש לתיבת המכרזים או ההצעה תוגש בשפה העברית בקובץ אחד אשר  .8.7
". בקובץ זה  2022לשנת    "אתנה"לקבלת מלגות    2022/76  'מסקול קורא  "  –כמפורט להלן     PDFבפורמט

המציע ת עמידת  הכלול  הוכחת  לצורך  הנדרשים  המסמכים  כל  המציע   האת  וביתר    השל  הסף  בתנאי 
ידהחובהדרישות   על  וחתומים  מלאים  כשהם  המסמכים    ה;  יתר  וכל  לך;  המיועדים  במקומות 

 .הרלוונטיים המפורטים בהזמנה זו 

לטעון לתיבת ההצעות המקוונת עותק מושחר  להגיש לתיבת המכרזים או    ההמציע  תבנוסף לאמור, רשאי .8.8
"  PDFבפורמט   " המהווה עותק נוסף של ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת  עותק מושחרתחת השם 

  א ה ת  ה. מציעותהאחר  ותמהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציע  ההמציע
ה  המנוע  כי  המציע   תרשאיא  ימלטעון  בהצעות  שסימ  ותהאחר  ות לעיין  לאלו  המקבילים    נהבחלקים 

ו/או  -. מובהר כי המכון יחליט, עלהכסודיים בהצעת  פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים 
תהיה כל טענה ו/או תביעה    ה, וזאת מבלי שלמציעותהאחר  ותשל המציע  ןהמסמכים אשר יחשפו לעיונ 

.  החסוי   האינ  -  בתנאי הסף  השל המציע   הכל מידע המתייחס להוכחת עמידת  –בקשר לכך. בכל מקרה  
,  הישא באחריות המלאה והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתת  ה המציע

  ות אחרות  וכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציע לקול קורא  כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה  
 . השל המציע ות מתחר ןאשר ייתכן והנ, בקול קורא זה

טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה/הצעה, על מנת להבטיח    עד יממהמומלץ לבצע את ההרשמה   .8.9
וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום    , הזמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרש. מכון 

לפעילו כלשהו  באופן  אחראיות  יהיו  ולא  אחראיות  אינן  ו/או  עסקי  הטלפון  רשת  של  התקינה  תן 
האינטרנט, על כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת  

מציע כל  האלקטרונית.  בתיבה  ההצעות  למגישי  ייגרמו  אשר  וכיו"ב,  ל  המצהיר  הרווח  ידוע    ה כי 
להעלות כנגד מכון וינגייט    תהיה רשאיתועל כן לא    ,שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט

http://www.wingate.org.il/
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ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק  
שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות.  

ה ולא  שהוגשו  להצעות  אחראי  אינו  וינגייט  והמציע מכון  טכניים  מקשיים  כתוצאה    ת מוותר  התקבלו 
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות  

 .לקידום עסקי בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע ממנו

 המועד והמען להגשת ההצעות .9

ל .9.1 תוגש  או לההצעה  עדההצעות    תתיבתיבת המכרזים  בסעיף  המקוונת,  )להלן:    3  למועד הקבוע  לעיל 
  לתיבת המכרזים אוהצעות אשר תגענה  רשאי לפסול  יהיה  מכון  ה"(.  המועד האחרון להגשת הצעות"
 . לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות,  תיבת ההצעות המקוונתל

בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן    םרשאי  המכון ו/או אתנה .9.2
 . ם הבלעדיעל פי שיקול דעת  ,לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם ייעשו  ו/כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם   .9.3
להתעלם    םרשאי  אתנהאו  /מכון ו הם חסרי תוקף וה  ,ל דרך אחרתבתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכ

 .  , לפי שיקול דעת הבלעדיאו לפסול את ההצעהמהם 

 פנייה לשאלות הבהרה  .10

ההצעות  לתיבה  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן בכתב   .10.1
לפנות למכון    תוכללעיל, לא    8.3בהתאם להוראות סעיף    מה שלא נרש  הכי מציע  ,המקוונת. תשומת הלב

 בשאלות הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .10.2

 שם המסמך מס' 
  –]הפנייה למסמך אליו מתייחסת השאלה  

 ההזמנה, נספח וכיו"ב[ 

 סעיף/מראה מקום אחר 
אליו   במסמך  הרלוונטי  לסעיף  ]הפנייה 

 מתייחסת השאלה[ 

 שאלה/הערה

 

1.    

מכן   .10.3 ולאחר  ההזמנה  לגוף  המתייחסות  שאלות  תופענה  תחילה  כאשר  עולה  בסדר  יסודרו  הסעיפים 
  שאלות   לעיל.  3המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף    לנספחיו.

 שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

לכל המציע  .10.4 בכתב  לכך, תישלחנה  במועד הקבוע  שהגישו שאלות הבהרה    ותתשובות לשאלות שתגענה 
האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות שיינתנו  , וכן יפורסמו באתר  המקוונת  באמצעות תיבת ההצעות

נפרד ממס  בלתי  להצעתו, כשהוא    תנדרש   ה. המציע ההליךכי  מיהווה חלק  לצרף את מסמך התשובות 
פה. בהתאם לכך, יחייבו את המכון רק תשובות או  -. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלהחתום על יד

 הבהרות שניתנו בכתב.  

הבה .10.5 להוציא  רשאי  למסמכי  המכון  ותיקונים  לשאלות  ההליך  רות  בתשובה  אם  ובין  ביוזמתו  אם  בין 
   . הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

המכון אינו מתחייב להשיב לכל שאלת הבהרה, וכן אינו מחויב לפרסם את נוסח השאלות באופן זהה   .10.6
 לאופן בו הן נשאלו. 

כל  לא תינתן בכתב, לא תיצור  ר  שאלצורך כך,    מטעמם  או מי שהוסמךו/  המכון ו/או אתנהכל תשובה של   .10.7
 בסיס לטענת השתק או מניעות.

בירורים   .10.8 הבהרה  םטכנייעבור  שאלות  ושאינם  עם    בלבד  קשר  ליצור   nbimbad@gmail.com,ניתן 
 . 10.1 בהתאם להוראות סעיףהגיש כנדרש . לפניות בגין שאלות הבהרה יש ל054-5866239נייד:

 ואתנה המכוןזכויות  .11

המכון ו/או אתנה רשאים לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, וכן כל מסמך או מידע   .11.1
 החלטה.  אחר, הדרושים לדעתם לשם בדיקת ההצעות ו/או הנחוצים לדעת אתנה לשם קבלת  

המכון ו/או אתנה רשאים לפנות במהלך הבדיקה וההערכה, למציעה, כדי לקבל הבהרות ו/או להסיר אי   .11.2
 בהירויות העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות ו/או כל מידע אחר.  

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה והמסמכים הנדרשים בעניינה, וכל ההוצאות האחרות הקשורות   .11.3
 למסמכיה, יחולו על המציעה ללא כל קשר לתוצאות הליך זה. להצעה או 
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  מציעה זוכה אחתלבחור    תרשאיאתנה  מובהר כי    לקבל כל הצעה שהיא.  יםמחויב  םאינ  המכון ו/או אתנה .11.4
   .הבלעדי  האו לא לבחור כלל, והכל בהתאם לשיקול דעת מציעות זוכותאו מספר 

ו/או לא להעניק מלגות    לגרוע את מספר המלגות שיוענקויהיו רשאים להוסיף ו/או    המכון ו/או אתנה .11.5
אינם מתחייבים להעניק  . מבלי לגרוע מהאמור, המכון ו/או אתנה  כלל, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי

   .של אתנה הבלעדי האת מלוא סכום המלגה ביחס לכל קורס וקורס, והכל לפי שיקול דעת 

לא יוענקו כל המלגות ו/או יוותרו    לעצמה את הזכות בנסיבות בהןמבלי לגרוע מהאמור, אתנה שומרת   .11.6
יתרות תקציב ו/או במקרים חריגים שייקבעו על ידי וועדת החריגים באישור וועדת המכרזים של המכון,  

רשומות  לעיל, אך    4.2.2  -   4.2.1אשר אינן רשומות לקורסים המפורטים בסעיפים  להעניק מלגות למציעות  
ועומדות בכל יתר תנאי הסף    הספורט מינהל  במוסד המוכר על ידי  או מדריכים   מאמנים  דרכת קורס להל

 . לעיל 4הקבועים בסעיף 

שיקול  על פי    ,לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש  םרשאי  המכון ו/או אתנה .11.7
 או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת. ו/  ות , ללא מתן הסברים כלשהם למציעדעתם הבלעדי והמוחלט

שיקול הדעת הבלעדי,    הול   אתנהעל ידי    נבחרותה  ותמוענק למציע  המלגהלמען הסר ספק, מובהר כי סכום   .11.8
בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה    ותמוותר   נבחרותה  ות . המציעמסמכי ההליךוהכל בהתאם להוראות  

, ביצוע או העברת סכום  ותזוכמציעות הכלפי המכון ו/או אתנה בקשר עם קול קורא זה, תנאיו, בחירת ה
 . וכיו"ב מציעות הנבחרותלידי ה  מלגהה

עותה כי המציעות הנבחרות, יעמדו בכל תנאי קול קורא זה למשך כל תקופת  מודגש כי קבלת מלגה משמ .11.9
 לימודיהן בקורס. 

 .  לפי קול קורא זה, כולן או חלקן  הלאחר את זכויותי  להמחותלהעביר או    תרשאי   האינ   הנבחרת  ההמציע .11.10

ו/או דין, מובהר כי במידה    מסמכי ההליךלפי  ו/או אתנה  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למכון   .11.11
ל  פעל תלא    נבחרתה  הוהמציע  פי    התחייבויותיהבהתאם  זה,  הליך  על  קורא  שלא    תרשאיאתנה  קול 

 .  בכללותו מלגה את סכום ה  הלהעביר ל

בכל מקום במסמך זה שבו נכתב אתנה או המרכז לקידום ספורט נשים, הכוונה תהא המכון באמצעות   .11.12
 המרכז לקידום ספורט הנשים.    -אתנה 

 

  בברכה, 

המרכז   – אתנה  מכון וינגייט 
 לקידום ספורט נשים
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 נספח א' – טופס בקשה לקבלת מלגה " אתנה " 

 [* - חובה למלא את הסעיפים המסומנים ב]

 פרטיים אישיים  .א

 שם פרטי* שם משפחה*  מס' ת.ז כולל ספרת ביקורת* 

 טלפון בית מיקוד עיר/יישוב*  ת.ד מספר* רחוב*

 טלפון נייד*     כתובת דואר אלקטרוני* 

    

 מצב משפחתי

 אלמנה רווקה /נשואה/ גרושה/ 

 שנת עליה*  ארץ לידה* תאריך לידה* מס' ילדים

   *שירות בצה"ל

 לא /כן

 שירות לאומי

 לא /כן

  

  

 ספורטאית  פעילה בענף* 

 שם הענף:             

 ספורטאית עבר בענף* 

 שם הענף:             

 מס' שנות ותק כספורטאית* 

 

עבר מעל גיל פעילה/ ספורטאית 
18 * 

 לא  כן/

 ענף________ 

 הסמכה מקצועית קודמת* 

 אחר: אימון/שיפוט//הדרכה

 

 פרטים על לימודי ההכשרה לקבלת המלגה  .ב

 היכן מתקיים הקורס*  שם המוסד האקדמי/מקצועי* שם הקורס*

 שם ראש התחום של הקורס* תאריך סיום הקורס*  תאריך תחילת הקורס* 

 עלות הקורס*

 ₪________________ 

 מגוף ציבורי*:מימון נוסף 

 שם הגוף המממן*: 

 

 

 צירוף מסמכים .ג

 :הצעת המציעה כוללת את המסמכים הבאים
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 צורף/לא צורף  מסמך/נספח     'מס

אם המסמך צורף   ✓]יש לסמן 
 במסגרת ההצעה[ 

  לקול קורא. ' אנספח , בנוסח המצורף כהטופס פרטי המציע  .1

המציעה   .2 עמידת  על  המעיד  אחר  מסמך  או  המציעה  של  זהות  תעודת  העתק 
 .קול קוראל  4.1בתנאי הסף הנקוב בסעיף 

 

 קבלת המציעה לקורס אישור אודות  אישור אודות למידת המציעה בקורס או    .3
הלימודים הקרובהב הוכחת  ,שנת  לצורך  בתנאי הסף    וזאת  עמידת המציעה 

 .קורא קולל 4.2הנקוב בסעיף 

 

  . חיים של המציעההתיאור קורות  הכוללמכתב בקשה אישי בנוסח חופשי   .4

מכתב המלצה מאיגוד ספורט, מועדון הספורט או ממחלקת הספורט ברשות    .5
 .המקומית

 

אישור מטעם איגוד או מועדון הספורט הרלוונטי אודות כך שהמציעה הינה    .6
 . ספורטאית בעברהספורטאית במועד זה או הייתה 

 

אישור או מסמך אחר המאשר כי המציעה הינה ספורטאית נבחרת ישראל אשר    .7
     .ייצגה את ישראל בזירה הבינלאומית

 

' נספח בידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המציעה ומאושר על- תצהיר חתום על  .8
 .לקול קורא זה

 

הבהרה,    .9 ומסמכי  נספחיו  זה,  קורא  קול  המציעמסמכי  ידי  על   החתומים 
 בתחתית כל עמוד.

 

רלוונטי רק להצעה שנבחרה.   ישור ניהול חשבון בנקואפתיחת ספק טופס   .10
 יצורף בהמשך.

 

 

     

 חותמת המציעה   שם המציעה  תאריך
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 המציעה הצהרת  – 'ב חפנס

ת"ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם  ת אני הח"מ, _____________, נושא
לקבלת  2022/76לעונשים הקבועים בחוק, מתכבדת בזאת להגיש הצעה לקול קורא מס'  ה לא אעשה כן אהיה צפוי

 , בהתאם לתנאי הקול קורא, ומצהירה בזאת בכתב, כדלקמן:2022מלגות "אתנה" לשנת 

הם נכונים ומדויקים. ידוע לי כי מסירת פרטים    2022קשה למלגת "אתנה" לשנת  כל הפרטים שציינתי בבכי   .1
לא נכונים, העלמת פרטים או אי עדכון פרטים בזמן, עלולים לגרור שלילת זכאותי למלגה, והשבת המלגה אשר  

 . שולמה

לעשות   הכוח לבדוק ולאמת הצהרותיי ואישוריי מול הגורמים והרשויות השונות והנני מייפה  תרשאי אתנהכי  .2
ידוע לי כי המכון יהיה רשאי לדרוש ממני להציג כל מסמך ו/או אישור מאת המוסד הלימודי בדבר סיום    .כן

   הלימודים וקבלת הסמכה.  

 .ידע שמסרתיור על סודיות לגבי המחתימה על הצהרה זו מהווה כתב וית כי  .3

 .עתה הבלעדיד שיקול וע"פ  אתנהכי המלגה ניתנת ע"י  .4

שינוי שיחול באחד מן הפרטים שמולאו בטופס הבקשה מיד עם התרחשותו )ובכל    בנוגע לכל    אתנהל  כי אודיע .5
 . קרה בו אפסיק או אדחה את לימודיימקרה תוך לא יותר משבעה ימים(, לרבות במ

ידוע לי כי    תקופה של שנה לפחות לאחר סיום הלימודים וקבלת ההסמכה.עסוק באימון או בשיפוט במשך  כי א .6
 המכון יהיה רשאי לבקש אישורים ו/או אסמכתאות לפיהם עסקתי בשיפוט למשך כל התקופה האמורה.  

, מכל  ו/או לא אעסוק למשך שנה לפחות בשיפוט  אפסיק את לימודיאבטל את הרשמתי לקורס או  כי במידה ו .7
המלגה   בגין  קיבלתי  שכבר  סכום  כל  אשיב  הלימודים,  הפסקת  על  המוסד  של  החלטה  לרבות  שהיא,  סיבה 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל ממועד קבלת המלגה, תוך לא יותר משבעה ימים. ידוע לי,  

אים לפעול נגדי  רש  , אתנה ו/או מכון וינגייט יהיוגין זכאותי למלגהכי אם לא אשיב את הסכומים שקיבלתי ב
 בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותכם. 

 המלגה. מסכום , המכון ינכה מס מקסימאלי רלוונטי אישור מס/ פטור  אעביר למכוןכי ידוע לי כי אם לא  .8

 כי קראתי את מסמכי קול קורא זה ונספחיו, ואני מסכימה לכל הוראותיו.  .9

 ותוכן תצהירי אמת.  יכי זהו שמ  המצהיר  הריני .10

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  ה חתימת המצהיר

בחתימתי  מאשר  המצהיכ   הריני    ה הוזהר  רה י 
וכי  -על האמת  את  להצהיר    ה צפוי  תהא ידי 

לא   אם  בחוק  הקבועים  כן,    העשתלעונשים 
בפני על תצהיר    הכאמור, חתמ  הולאחר שהוזהר

 זה.

 תאריך 

 
 

 

 

 


