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 "לחו למשלחות מאמנים ישראלים   2022/82 'מסקול קורא 

   כללי .1

וינגייט" ו/או "המכון)"   המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט .1.1 תאגיד    "(,מכון 
בקידום  עוסק בין היתר  אשר    ,2017- חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט, תשע"זסטטוטורי הפועל מכח  

בישראל הספורט  פעילויות  בזאת    ,ופיתוח  למזמין  בקשה  להגיש  השונים  הספורט  איגודי  מכון  את 
" וגם  קול הקורא)"  "ל חול השתתפות בעלויות השתלמויות מקצועיות של משלחות מאמנים ישראלים  ל
 .("ההזמנה וגם "  "ההליך"

קידום   .1.2 לטובת  הינו  הקורא  קול  מאממטרת  של  השוניםתשתיות    נימקצועי  הספורט    נים מאמ )  בענפי 
תנאים מיטביים לקידומם ופיתוחם של  ויצירת  והדרכה,  , לרבות הכשרה  (18עד גיל  פעילים  לספורטאים  

 . ספורטאים

מקצועיות של משלחות  להשתתף בעלויות עבור השתלמויות  המכון יהיה רשאי    במסגרת קול קורא זה, .1.3
כי  "(. מובהר  השתתפות המכון)"₪ למאמן    5,000, אשר לא תעלה על סך של  מאמנים ישראלים לחו"ל

בגין   הינה  המכון  מאמ כהשתתפות  של  ההשתתפות  דמי  עלויות  ממשלחת  ניםיסוי  בהשתלמות    כחלק 
  5  -. תשומת הלב כי הרכב המשלחת לא יפחת מ  ובעלויות הטיסות מישראל למקום ההשתלמות ובחזרה

 מאמנים.  30מאמנים ולא יעלה על  

תשומת לב המציעים כי במקביל לפרסום קול קורא זה, פרסם המכון קולות קוראים    –   מגבלת זכייה .1.4
נוספים בתחומים דומים או משיקים לתחום הרלוונטי לקול קורא זה. בהתאם לאמור, מציע רשאי להגיש  
הצעה ליותר מקול קורא אחד, אך במידה והצעתו תהיה מועמדת לזכייה ביותר מקול קורא אחד, המכון  

צעתו לקול קורא אחד בלבד, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, תשומת הלב כי מציע אשר זכה  יבחר בה
בקולות   להיכלל  זכאי  יהיה  לא  שפרסם המכון,  או באחד מקולות הקוראים האמורים  זה  קורא  בקול 
קוראים נוספים שיפרסם המכון בתחום מושא קול קורא זה ו/או בתחומי קולות הקוראים האמורים,  

 פרק זמן של שנתיים ממועד פרסום קול הקורא הרלוונטי. וזאת ל

מבחנים לחלוקת תמיכות  מסמך  מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בקול קורא זה לבין האמור ב .1.5
של משרד התרבות והספורט בהתאחדויות ספורט, באיגודי ספורט, באגודות ספורט ובמועדוני ספורט לפי  

 . מבחני תמיכותהמופיעה במסמך ההוראה ותכריע , תגבר  1985-תשמ"החוק יסודות התקציב,  

כי    עוד .1.6 גוף מתוקצב. לפיכך,מובהר  זוכים והשתתפות המכון  אפרסום קול קור  המכון הנו  ,  זה, בחירת 
. בהתאם, קבלת האישור התקציבי,  )אם בכלל(  כפופה ומותנת בקבלת אישור תקציבי אשר יינתן למכון

טתן של הרשויות המוסמכות באופן שאינו מצוי בהכרח בשליטתו הבלעדית של  מותנה בהתנהלותן ובהחל
המכון וכי המכון איננו מחויב ואף לא יישא בכל אחריות בנסיבות בהן לא יתקבל האישור התקציבי וכפועל  

 . ו/או לא יחלוקו כספים כלשהם  זוכה בהליךיבחר יוצא, לא  

  להלן.  3על תנאי הסף המפורטים בסעיף עונים אשר מציעים על ידי  רק  ההצעה לקול קורא זה תוגש .1.7

 טבלת ריכוז מועדים  .2

 מועד אירוע

 2022ביולי   31 מועד פרסום ההזמנה 

 2022באוגוסט   24 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 2022באוקטובר  20 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

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

 פרסום ההזמנה. 

 הסף  תנאי .3

, בכל  קול קורא זהלהגשת ההצעות לבמועד האחרון  מציעים העומדים  להגיש הצעה לקול קורא זה, רק    םרשאי
 :  במצטבר יםהבא  תנאיםה
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"(, חוק הספורט)"  1988  –  ח"חוק הספורט, התשמבהתאם לאיגוד או התאחדות ספורט  אשר הינו    מציע .3.1
 במשרד התרבות והספורט.  מנהל הספורט  ל ידיע המוכר 

 . 1976-קאות גופים ציבוריים, תשל"ואשר מקיים את כל דרישות חוק עסכנ"ל,  מציע .3.2

 הצעהל המצורפיםהמסמכים  .4

 להלן:  המסמכים המפורטים  כלאת  ו צרף להצעתי, המציע התנאים לצורך הוכחת

אחד מהאישורים האמורים  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .4.1
 ;תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות

 ;לקול קורא זה'  נספח א, בנוסח המצורף כמלא וחתום על ידי המציע טופס פרטי המציע .4.2

את הרכב המשלחת מוצעת  תוכנית   .4.3 יפרט  בחו"ל במסגרתה המציע  של ההשלמות המקצועית    מפורטת 
פרטי    מאמנים(,  30מאמנים ולא יעלה על    5  -)כאשר הרכב זה לא יפחת מ    התמיכהמבקש את  וא  שבגינה ה

ומשפחה(  המשתתפים )שם  באימון    וותקלרבות  המאמנים,  מספר    ,במשלחת  של  הכשרו מוכח  ה 
פרטי  ,  לרבות מיקום ההשתלמות,  בחו"ל  והסדנאות ו/או הרצאות  פרטי ההשתלמות,  מדריכים/המאמנים

וכן כל מידע ומסמך נוסף הנדרש לצורך  לוח זמנים  מועדים ו   ,בהשתלמות  השתתפותטיסות, לינות ודמי  
 . הוכחת הפרמטרים לקבלת ציון איכות

לפי חוק הספורט בענף הספורט  או תעודת מדריך,    בעל תעודת מאמןהינו     –קול קורא זה  לצורך    –  "מאמן"
כמדריך לספורטאים פעילים עד    או  18עד גיל  פעילים  לספורטאים  ,  בפועל  כמאמן אשר שימש  ,הרלוונטי

בשנה הקודמת לשנת פרסום קול  בעונת התחרויות  ,  18גיל    ובענפים שאין להם תעודת מאמן עד  16גיל  
   השנים האחרונות. 10מתוך  שנים בענף הרלוונטי 5בעל וותק של לפחות וכן שהינו   קורא זה

  . של המאמן  המוכיחים את ניסיונו,  לצרף אישורים רשמיים  המציעיםלצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, על  
בתוכנית    ים ( לאמת את הנתונים והמידע המפורטאך לא חייב)מובהר כי המכון יהיה רשאי  למען הסר ספק  

   ;תקבלת ציון איכולצורך  מדריךתעודת ן או אמ מת והעתק תעוד לדרוש ובהצעת המציע וכן 

 , לצורך קבלת ניקוד איכות; פארלימפי  תחרותי/ לספורט הישגי/ של היחידה בכתב המלצה  .4.4

 ; 1976- על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולקול קורא זה,  'בנספח תצהיר בנוסח המצורף כ .4.5

  לקול קורא זה לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף והאיכות, כשהוא   'גנספח  תצהיר בנוסח המצורף כ  .4.6
 מלא וחתום במקומות המיועדים לכך; 

   בתחתית כל עמוד. מסמכי קול קורא זה, נספחיו ומסמכי הבהרה, חתומים על ידי המציע .4.7

 הצעות הליך בחינת ה .5

 תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשלושה שלבים: .5.1

תנאי הסף    בכלהצעה שלא תעמוד  מובהר כי  תנאי הסף.  עמידת המציע בדרישות  : בדיקת  'שלב א .5.1.1
וזאת מבלי לגרוע מסמכותו של  יפסלעלולה לה  – ולקבל הצעה שלא עמדה  ,  וועדה  המכון לכנס 

 .בתנאי הסף, במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שירשמו

המפורטות  בהתאם לאמות המידה  ותנוקד  תיבדק    והצעת שעמד בכל תנאי הסף,  : מציע  'שלב ב .5.1.2
 קבל המציע בכל הפרמטרים במצטבריש  קודיסך הנ  הוא  הצעהי שיינתן לכל  הניקוד הסופ  .להלן

   ."(הניקוד הסופילהלן: ")

 .  קיבלו את הניקוד הסופי הגבוה ביותר, כזוכות בהליךר ש אצעות הה : בחירת 'שלב ג .5.1.3

 :  האיכות של ההצעות ייקבעו בהתאם לאמות המידה שלהלןציוני  .5.2

 ניקוד מרבי  ניקוד  אמת מידה  פרמטר 'מס

למדריכים   .1 ביחס  מאמנים  אחוז 
 במשלחת המוצעת  

 

 

0-25% 5 15 

26% -50% 10 

 ומעלה  51%

 

15 

2.  0-20% 10 20 
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במשלחת  מאמנות/מדריכות  אחוז 
 המוצעת  

 20 ומעלה  20%

מועדף    .3 ספורט  שהוגדר   –ענף  כפי 
הוועדה  שקבעה  המידה  באמות 
תמיכות   לחלוקת  הציבורית 
 המועצה להסדר הימורים בספורט.

 10 10 כן

 5 5 כן ענף פארלימפי   .4

 5 5 כן ענף ספורט לא מועדף   .5

בכתב  המלצה    –  איכות ההשתלמות   .6
היחידה הישגי/   של    לספורט 

 . פארלימפי תחרותי/

 15 15 ישנה 

הארגון   – מוכרת  השתלמות    .7 ע"י 
 . הבין לאומי של הענף

 15 15 כן

מאמן/ת נבחרות    –הרכב המשלחת    .8
גיל   בעל/ת שנתיים   18לאומיות עד 

 .ניסיון ויותר

1-3  
 מאמנים/מאמנות 

10 15 

מאמנים/מאמנות   4
 ומעלה 

15 

 נקודות 100 סה"כ

   הצעותאופן בחירת ה .6

להשתתפות המכון  יהיו זכאים  הגבוה ביותר בשלב האיכות,    הסופי יקבלו את הניקוד  אשר    המציעים  10 .6.1
 .  ₪ למאמן 5,000ועית בסכום של עד השתלמות מקצבעלויות 

קיבל את הציון הגבוה  עדיפות למציע אשר  ליתן  המכון יהיה רשאי    ,מציעיםבין    זההסופי  במידה של ניקוד   .6.2
ב  מס'  ביותר  מס'    מספר מאמנות במשלחת.   –  2פרמטר  בפרמטר  גם  זהה  ניקוד  של  מספר    –  2במידה 

 יינתן יתרון להצעה שהוצגו במסגרתה יותר מאמנים מאשר מדריכים.   –מאמנות במשלחת 

המכון יהיה    ,לטובת קול קורא זהכלל התקציב המוקצה  ימוצה  לא    ככל שבסיום שלב בדיקת ההצעות .6.3
לקבל הצעות אף אם לא עמדו בתנאי קול קורא זה ו/או לפרסם קול  להגדיל את כמות הזוכים ו/או  רשאי 

 קורא נוסף/משלים, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.  

במקרים  בתנאי הסף לראיון, לצורך התרשמות נוספת,  ים  העומדים  לזמן מי מבין המציע  רשאיהמכון יהיה   .6.4
 יהיה בכך צורך.המכון בהם לדעת  

 י דרך לתשלום אבנ .6.5

 תשולם על פי אבני הדרך הבאות:  השתתפות המכון

 . השתתפות המכון מגובה 40% -  סכום השווה ל –עם קבלת הודעת זכייה  .6.5.1

ארצה,   .6.5.2 המשלחת  של  וחזרתה  ההשתלמות  המציע  בתום  פרטי  יגיש  את  הכולל  מפורט  דו"ח 
והסדנאות   ההרצאות  סיכומי  המפגשים,  מקום  המשתתפים,  פרטי  לרבות  ההשתלמות, 

השתתפות    יתרתהמכון ישולם למציע  ואסמכתאות לתשלומים שביצעו. לאחר אישור הדו"ח על ידי  
 . המכון

ל .6.5.3 בהתאם  הייתה  לא  ההשתלמות  תכנית  כי  שיתברר  ידי    השאושרתוכנית  ככל  לעל  רך  צוהמכון 
כי כלל המאמנים  יוכיח    לאשהמציע  , או ככל  עמידה בתנאי הסף ו/או לצורך קבלת ניקוד איכות

להפחית  יהיה רשאי  המכון  השתתפו בהשתלמות כאמור,    שהוגשו בתוכנית שהוגשה בהצעת המציע 
כליל, תוך חיוב  מגובה השתתפותו   ככל  בהשבת המקדמה שהוא קיבל,  המציע  ואף לבטל אותה 

 . שקיבל

 הנחיות להגשת הצעות  .7

בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות  הקול קורא  המכון רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי   .7.1
 . הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן
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קורא  את   .7.2 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 עצמאי  ו/או להגיש הצעה באמצעות המערכת המקוונת,    בשאלת הבהרה   לפנותן  יע המעוניי מצ .7.3
מערכת   באמצעות  מקוונת  הצעות  "   SourcingVisionלתיבת  בשם  בקובץ  להנחיות  מדריך  ובהתאם 

תיבת  )להלן: "זו  " שיפורסם באתר המכון בעמוד פרסום הזמנה  להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים
המקוונת בההצעות  הב"(.  ליצוע  יוגדרו  וסיסמה(  מציעהרשמה  משתמש  )שם  כניסה  הינ   ,פרטי    ובאם 

 .משתמש חדש במערכת

    – נה באחת משתי האפשרויות שלהלן תוגש לקול הקורא  ההצעה .7.4

 . בית זולי, מחלקת רכשפיזית לתיבת המכרזים הממוקמת במכון וינגייט,  .1.1.1

 באמצעות תיבת ההצעות המקוונת.  .1.1.2

  .לעיל  2בכל מקרה, ההצעות יוגשו לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהתאם לקבוע בסעיף   .7.5
להגשת   האחרון  המועד  לאחר  המקוונת  ההצעות  לתיבת  או  המכרזים  לתיבת  תוגשנה  אשר  הצעות 

 ההצעות, לא תתקבלנה.

יצורף לתיבת ההצעות  יוגש לתיבת המכרזים או  קובץ אחד אשר  מעטפה/ההצעה תוגש בשפה העברית ב .7.6
  ". לחו"למשלחות מאמנים ישראלים    2022/82  'מסקול קורא  "  –כמפורט להלן     PDFבפורמטוונת  המק

בתנאי הסף    וכלול המציע את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי   ,קובץ זהמעטפה/  במסגרת
ידהאיכותו על  וחתומים  מלאים  כשהם  לך;  ו ;  המיועדים  הרלוונטיים    במקומות  המסמכים  יתר  וכל 

 .המפורטים בהזמנה זו 

בפורמט   .7.7 מושחר  עותק  המקוונת  ההצעות  לתיבת  לטעון  המציע  רשאי  לאמור,  השם    PDFבנוסף  תחת 
" המהווה עותק נוסף של נספחי ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע  עותק מושחר"

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

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

המתייחס להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף לרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות  
אינם חסויים. המציע יישא באחריות המלאה והבלעדית    –ופרטי אנשי קשר מטעמם וכן להצעתו הכספית  

מאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה להליך וכי מידע  ליידע, במידת הצורך, את הגורמים ה
 כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים בהליך, אשר ייתכן והנם מתחרים של המציע.  

טרם המועד האחרון להגשת הצעות/סיור מציעים/ שאלות הבהרה,    עד יממה מומלץ לבצע את ההרשמה   .7.8
על מנת להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות  
לקידום עסקי אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או  

יהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח  האינטרנט, על כל רכיב
וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית. כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה  
לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים  

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

ל כל טענה ו/או  להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר ע
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 .8

ל .8.1 תוגש  לההצעה  או  המכרזים  עד ההצעות    תתיבתיבת  בסעיף  המקוונת,  הקבוע  )להלן:    2  למועד  לעיל 
הצעות" להגשת  האחרון  לפסול  יהיה  מכון  ה"(.  המועד  תגענה  רשאי  אשר  או  הצעות  המכרזים  לתיבת 
 . לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות,  תיבת ההצעות המקוונתל

רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים  המכון   .8.2
 . הבלעדי  ועל פי שיקול דעת  ,אחרים הנוגעים לקול הקוראותנאים 

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם ייעשו  ו/כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם   .8.3
או  מהם  רשאי להתעלם  מכון  הם חסרי תוקף וה  ,נלווה או בכל דרך אחרתבתוספת למסמכים, במכתב  

 .  הבלעדי  ו, לפי שיקול דעתלפסול את ההצעה

 שאלות הבהרה  .9

כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן בכתב לתיבה ההצעות   .9.1
 . Training-ac@wingate.org.ilהמקוונת או לכתובת דוא"ל  

http://www.wingate.org.il/
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 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .9.2

 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.    

כאשר   .9.3 עולה  בסדר  יסודרו  מכן  הסעיפים  ולאחר  ההזמנה  לגוף  המתייחסות  שאלות  תופענה  תחילה 
הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף שאלות    עיל.ל   2  לנספחיו. המועד האחרון להעברת שאלות כאמור 

 שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

שאלות   .9.4 והגישו  שנרשמו  המציעים  לכל  בכתב  תישלחנה  לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  תשובות 
הבהרה באמצעות התיבה המקוונת, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות שיינתנו  

ש לצרף את מסמך התשובות להצעתו, כשהוא חתום  יהווה חלק בלתי נפרד ממסכי ההזמנה. המציע נדר
פה. בהתאם לכך, יחייבו את המכון רק תשובות או הבהרות  -על ידו. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל

 שניתנו בכתב.  

ואינו מחויב   .9.5 אינו מחויב להבהיר או לפרש את מסמכי ההליך  לכל שאלה,  אינו מתחייב להשיב  המכון 
 באופן זהה לאופן בו הן נשאלו. לפרסם את נוסח השאלות

ובין אם בתשובה לשאלות   .9.6 ביוזמתו  בין אם  ותיקונים למסמכי ההזמנה  המכון רשאי להוציא הבהרות 
 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.  

  המכוןזכויות  .10

יקף התקציב ו/או  האת    ל ו/או להקטיןהזכות להגדיאת    ושומר לעצמ  המכוןעל אף האמור בקול קורא זה,   .10.1
ו/או לנייד את התקציב לטובת קולות קוראים אחרים    ו/או את מספר הזוכים   המכון   השתתפותהיקף  

המכון התקציבשיפרסם  מהגדלת  כתוצאה  ו/או  במלואו  התקציב  ניצול  מאי  כתוצאה  היתר  בין  ו/או    , 
ובהתאם לשיקול דעתו    המכון, על פי קריטריונים שיקבעו על ידי לסטות ממגבלת הזכייה המפורטת לעיל

 הבלעדי.  

מסמך או מידע אחר, הדרושים    לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, וכן כל י  רשא  המכון  .10.2
 לשם קבלת החלטה.  ו  לשם בדיקת ההצעות ו/או הנחוצים לדעת  ולדעת

רשא .10.3 למציעלפני  המכון  וההערכה,  הבדיקה  במהלך  בהירויות    , ות  אי  להסיר  ו/או  הבהרות  לקבל  כדי 
 העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות ו/או כל מידע אחר. 

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה והמסמכים הנדרשים בעניינה, וכל ההוצאות האחרות הקשורות   .10.4
 ללא כל קשר לתוצאות הליך זה.  הצעה או למסמכיה, יחולו על המציעל

או  זוכים  או מספר    ד מציע זוכה אחרשאי לבחור  המכון מובהר כי    לקבל כל הצעה שהיא.  אינו חייבהמכון   .10.5
   הבלעדי. ו לא לבחור כלל, והכל בהתאם לשיקול דעת

הבלעדי    ו שיקול דעתעל פי    , לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדשרשאי  המכון   .10.6
 או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.ו/ ים, ללא מתן הסברים כלשהם למציעוהמוחלט

הבלעדי, והכל  דעתו  שיקול  ים הזוכים לפי  למציע  תמוענקהשתתפות המכון  למען הסר ספק, מובהר כי   .10.7
בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון  ים  מוותר   ים. המציע מסמכי ההליךבהתאם להוראות  

 .וכיו"בהמציעים  לידי  הכספים  , ביצוע או העברת  ותזוכהההצעות  בקשר עם קול קורא זה, תנאיו, בחירת  

 .  לפי קול קורא זה, כולן או חלקן  םהלאחר את זכויותי  להמחותלהעביר או    םרשאי   םאינהזוכים    יםהמציע .10.8

 

 בברכה,   

 המכון הלאומי למצוינות בספורט מכון וינגייט            

  



 
                                                             

6 

 

 מציע טופס פרטי   –נספח א'  

 פרטי המציע 

  שם התאגיד  

  מספר התאגיד 

  כתובת

  מס' טלפון 

  מס' פקס

 איש הקשר המוסמך מטעם המציע להגשת הצעה 

  שם מלא 

תפקיד איש  
  הקשר

  מס' טלפון קווי  

  מס' טלפון נייד

  מס' פקס

  דוא"ל
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 1976-ו"תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל  –  'בנספח 

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

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  __  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________ .1
",  [רישוםה )להלן:   _____________ רישום:  קול"(,  המציעמס'  מס'  קול  מאמנים    2022/82רא  משלחות 

 . ישראלים לחו"ל

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

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

אליו   .3.1 הזיקה  ובעל  המציע  שביצעתי  ובדיקה  בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  לסמןאני  במקום      ]יש 
 : הרלוונטי[

❑  ( ביותר משתי  עובדים  2לא הורשעו  לפי חוק  "  1991-זרים, תשנ"א( עבירות  עובדים )להלן:  חוק 
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987-"( וחוק שכר מינימום, תשמ"זזרים

( 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,  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

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

 מס' 
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

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

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

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

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

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

 בעניין ופעל ליישומן.  

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

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

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

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

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 
הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך  
לצורך   ולחייבו  המציע  בשם  לחתום 

 ההזמנה.  

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

 על תצהיר זה.

 תאריך  
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 נספח ג'  – תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף ומענה לציון האיכות 

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

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________   .1
רישום,  [רישוםה "  מס'  )להלן:  קול"(,  המציע_____________  מס'  קול  מאמנים    2022/82רא  משלחות 

 . "לחו ל ישראלים 

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

, המוכר  1988  – ח"חוק הספורט, התשמבהתאם ל איגוד או התאחדות ספורט אשר הינו  מציע הנני מצהיר כי ה .3
 במשרד התרבות והספורט.  מנהל הספורט ל ידיע

לקול קורא  אותם מסר המציע בקשר עם המענה    והמסמכים הנוספים  , הנתוניםמצהיר בזאת, כי כל המידע  הנני .4
כל המאמנים המוצגים בתוכנית עומדים  ובפרט כי    , הנו מידע מלא ונכוןלרבות בקשר עם התוכנית המוצעת

 . בהגדרת המונח "מאמן" כמפורט בהזמנה להליך

 למות המקצועית בחו"ל. תמפורטת של ההשמצ"ב לתצהירי זה תוכנית מוצעת  .5

 אמת. זה  ותוכן תצהירי יכי זהו שמ  מצהיר יאנ .6

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך  
לצורך   ולחייבו  המציע  בשם  לחתום 

 ההזמנה.  

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

 על תצהיר זה.

 תאריך  

 

 

 


