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  ליגות על לנשיםבהכדור הקבוצתי  קידום והתמקצעות בענפי בנושאאגודות ספורט ל 2022/111 'מסקול קורא 
 2023-2022לעונת 

   כללי .1

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

"  מכון וינגייטתהווה חלק מיחידות המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"
 "(. המכוןוגם "

פרסום קול קורא שמטרתו קידום והתמקצעות בענפי  על  הוחלט  ,  תכנית העבודה של אתנהבמסגרת   .1.2
הקבוצתי   לנשים.בהכדור  על  תקציב    ליגות  זה  קורא  קול  לטובת  הוקצה  כך,  בין  לשם  שיחולק 

הקורא   בקול  המפורטים  לקריטריונים  בהתאם  הכולל  מוערך  הסכום  ה)"התקציב"(.  המבקשים 
   ₪. מיליון 10,000,000 -כ במסגרת קול הקורא זה עומד על לחלוקה 

מובהר בזה, כי גובה הסכום אינו סופי. המכון שומר לעצמו את הזכות להעמיד לחלוקה סכום קטן או   .1.3
השינוי כאמור, לרבות שינוי    לשנות את החלוקה בין הרצועות.  גדול יותר מהסכום הנקוב בסעיף זה, 

גבלות  ובכפוף למאם לשיקול דעתו המקצועי  והכל בהת  להתרחש בכל עתעשוי  לחלוקה  גובה הסכום  
 .  של המכוןהתקציב 

  לבחור אגודות  ת היה רשאית המכון,  יחידות  , המהווה כאמור יחידה מ אתנה,  זה  במסגרת קול קורא .1.4
- ו  : "הקול הקורא"בהתאמה)נשים  בליגות על  בשיפעלו לקידום והתמקצעות בענפי הכדור המקצועי  

ספורט  .("אגודות" לנשים  לקדם  ות  המעוניינ  אגודות  הקבוצתיים  הכדור  בענפי  ההתמקצעות  את 
 . "(ההזמנה")  כמפורט להלןו,  הזמנה זו קורא בהתאם לתנאיהלקול  הלהגיש הצע   ות, מוזמנכאמור

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

"(, תגבר ותכריע ההוראה  מבחני תמיכות)"  1985-ובמועדוני ספורט לפי חוק יסודות התקציב, תשמ"ה
 .מבחני תמיכותמך המופיעה במס

 

 המטרות לקידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתיים לנשים:  .2

 ; עידוד פיתוח ענפי הכדור הקבוצתיים לנשים .2.1

 ; הגדלת מס׳ הספורטאיות המשתתפות בענפי הכדור הקבוצתיים המקצועיים .2.2

 ; קידום הרמה המקצועית של הספורטאיות הישראליות בענפי הכדור המקצועיים  .2.3

 ;עידוד השתתפות ספורטאיות בפריפריה גאוגרפית וחברתית ע״פ הגדרת הלמ״ס  .2.4

 ; מתן מעטפת מקצועית רחבה לספורטאיות המקצועיות  .2.5

 ; עידוד הישגים ומצוינות  .2.6

 . קידום נשים בצוות המקצועי של ענפי הספורט השונים  .2.7

 

 : השירותים הנדרשים .3

 שתי רצועות:  ניתן להגיש הצעה לבמסגרת הקול הקורא  

 .  ': התמקצעות ליגת העל לנשיםרצועה א .3.1

, הראשונה  לקבוצת הנערות המשתייכת לליגה הבכירה באותו ענף  עיבוי מעטפת מקצועית':  רצועה ב .3.2
   .בכל ענף

 .  או לשתיהן מהרצועותמובהר בזה כי האגודה יכולה להגיש הצעה לכל אחת 

 

   תקופת ההתקשרות  .4

   .2022-2023לפי קול קורא זה תהיה לעונת המשחקים תקופת ההתקשרות 
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 טבלת ריכוז מועדים  .5

 מועד אירוע

 12/2022/50 מועד פרסום ההזמנה 

 12:00בשעה  11/12/2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00בשעה  15/12/2022 שלב א'  –המועד האחרון להגשת ההצעות 

 01/07/2023   טופס השלמת פרטי המציעהמועד האחרון להגשת 

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

 תנאי הסף   .6

בכל   זה,  קורא  לקול  להגשת ההצעות  במועד האחרון  העומד,  מציע  רק  זה,  קורא  לקול  להגיש הצעה  רשאי 
 :  במצטברהתנאים הבאים 

  2, לרבות הוראות סעיף  1976-מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.1
 ודיווחים(; לחוק האמור )בדבר ניהול פנקסים 

  1988-אגודות ספורט הרשומה באיגוד הרלוונטי בהתאם להוראות חוק הספורט, תשמ"ח   שהואמציע  .6.2
 .)להלן: "חוק הספורט"(

ספורטאיות פעילות, כהגדרת מונח "ספורטאי    200אגודת ספורט בענף כדור בו לפחות    שהואמציע   .6.3
 .  ותפעיל" במבחני התמיכ 

 ת לליגת העל בנשים.במציע קיימת קבוצה אחת לפחות השייכ .6.4

בעל תעודת מאמן ממוסד מוכר להכשרת  המציע מעסיק מאמן אחד לפחות  :  ביחס לרצועה א' בלבד .6.5
 בקבוצת העל לנשים.  ,מאמנים, לפי חוק הספורט בענף הספורט הרלוונטי

, הראשונה  ענףאותו ליגה הבכירה בהמשתייכת לבמציע קיימת קבוצת נערות  :ביחס לרצועה ב' בלבד .6.6
מציע מעסיק מאמן אחד לפחות בעל תעודת מאמן ממוסד מוכר להכשרת מאמנים,  בנוסף, ה  .ענףבכל 

 לפי חוק הספורט בענף הספורט הרלוונטי, בקבוצת הנערות הבכירה. 

רשאית   תהיה  האגודה  המקצועיים,  המידה  ובאמות  הסף  בתנאי  העמידה  הוכחת  לצורך  כי  בזה  מובהר 
זהה באיגוד או  או מספר עמותה  בליגת העל שהינה בעלת קוד מוסד    אחרתלהסתמך על ניסיון של אגודה  

 בהתאחדות.  

 חלוקת התקציב  .7

מתוך הסכום    65%-₪, כאשר כ  10,000,000-הסכום הכולל לחלוקה במסגרת הקול הקורא עומד על כ .7.1
מהסכום הכולל מיועד    35%- הכולל מיועד לחלוקה לאגודות המגישות הצעות במסגרת רצועה א' וכ

 לחלוקה לאגודות המגישות בקשה במסגרת רצועה ב'.  

' )התמקצעות ליגת העל  רצועה אשיגישו הצעת למתוך התקציב הכולל שיעמוד לחלוקה בין האגודות   .7.2
 יחולקו בין לענפי ספורט קבוצתיים אולימפיים.   19%-יחולקו בין ענפי העל, ו 81%לנשים(, 

  עיבוי מעטפת מקצועית' )רצועה במתוך התקציב הכולל שיעמוד לחלוקה בין האגודות שיגישו הצעת ל .7.3
יחולקו בין ענפי העל,    68%(,  , הראשונה בכל ענףלקבוצת הנערות המשתייכת לליגה הבכירה באותו ענף

 יחולקו בין לענפי ספורט קבוצתיים אולימפיים.  32%-ו

בין ענפי העל ובין לענפי ספורט קבוצתיים  מובהר כי הבחינה, ההערכה וחלוקת התקציב ייעשו בנפרד   .7.4
 כל רצועה.  אולימפיים, ב
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 וחלוקת התקציב  ההצעותהליך בחינת  .8

 .  ייעשה בשלושה שלביםוחלוקת התקציב הערכתן  ,  ההצעותתהליך הבחינה של 

   :ותשלום פעימה ראשונה תנאי הסףבדרישות  יםעמידת המציע: בדיקת 'שלב א .8.1

הבדיקה תתבצע על סמך הצהרות המציע ועל סמך הנתונים הנמצאים בידי אתנה. מובהר בזה כי   .8.1.1
 לאימות הנתונים הכלולים בתצהירו. אתנה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע בדרישה 

  מהתקציב. החלוקה בין המציעים  25%-נאי הסף יחולק סכום השווה לכת בין המציעים העומדים ב .8.1.2
המשוער להיקף  יחסי  באופן  בהתאם    תתבצע  המציע  זכאי  יהיה  לו  הניקוד  המידה  ל של  אמות 

המכון. מובהר כי הצעה שלא  אתנה/המפורטות להלן ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי והבלעדי של  
 .תיפסל  –תנאי הסף  בכל תעמוד 

,  2022התשלום בפועל למציעים שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף יתבצע כבר במהלך חודש דצמבר   .8.1.3
 . לחתימת המציע על כתב ההתחייבות בכפוף

 :לום הפעימה השנייהשההצעות בהתאם לאמות המידה ותהערכת : 'שלב ב .8.2

הסף,   .8.2.1 תנאי  בכל  שעמד  להלן.  מציע  המפורטות  המידה  לאמות  בהתאם  ותנוקד  תיבדק  הצעתו 
במצטבר  הפרמטרים  בכל  המציע  שיקבל  המשוקלל  הניקוד  סך  הוא  הצעה  לכל  שיינתן  הניקוד 

  . הסכוםתקציבמה  20%-סכום השווה לכ בשלב זה יחולק בין המציעים  "(.  כולל הניקוד ה)להלן: "
 הצעה.  כל לל שלכויחולק באופן יחסי לניקוד ה 

טופס פרטי  גשת  , בכפוף לה2023הרבעון השני של שנת    ךהתשלום בפועל למציעים יתבצע במהל .8.2.2
 . , בצירוף התצהירים והאסמכתאות הנדרשותמציע

   השלישית:: הערכת ההצעות בהתאם לאמות המידה ותשלום הפעימה שלב ג' .8.3

תיערך    שעונת המשחקים שלו מסתיימת במועד המאוחר ביותר,של הענף  בתום עונת המשחקים   .8.3.1
של המציע בתום    הערכה תתבצע על סמך הנתוניםבדיקה והערכה נוספות של ההצעות. בשלב הזה ה 

הניקוד שיינתן לכל הצעה הוא    .אתנה  העונה, בהתאם לדיווחים של המציע והנתונים המצויים בידי
ובהתאם   בפועל  פי הביצועים  על  סך הניקוד המשוקלל שיקבל המציע בכל הפרמטרים במצטבר 

 ."( הניקוד הסופי)" לדיווחים

ה .8.3.2 התשלום  גובה  לעניין  הקובע  הניקוד  הוא  הסופי  לניקוד  הניקוד  שבהתאם  שיתברר  ככל  סופי. 
  –הסופי המציע זכאי היה לקבל פחות מהסכום ששולם לו במסגרת הפעימה הראשונה והשנייה  

ככל שהמכון יחליט לדרוש את  יפעל המציע להחזרת הסכום העודף מייד עם קבלת דרישת המכון,  
 יום מיום קבלת הדרישה.  60-ולא יאוחר מ ההחזר כאמור, 

יש  .8.3.3 הזו  שתי  בפעימה  במסגרת  לו  ששולמו  המצטברים  הסכומים  שבין  ההפרש  מציע  לכל  ולם 
הפעימות הראשונות ולבין הסכום היחסי לו זכאי המציע בהתאם לניקוד הסופי של הצעתו. במועד  

 זה תחולק בין המציעים יתרת התקציב. 

 

 הגשת ההצעות אופן .9

 עה עד למועד האחרון להגשת ההצעותמסמכים שיש לצרף להצ .9.1

 : להלן , המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטיםבתנאי הסףלצורך הוכחת עמידתו  .9.1.1

 אישור בדבר רישומה של אגודת מטעם רשם העמותות או החל"צ;   .9.1.1.1

 מטעם רשם העמותות וחל"צ; 2022אישור ניהול תקין לשנת  .9.1.1.2

 העתק תקנון המציע, הכולל את מטרותיו של המציע;  .9.1.1.3

 חתימה במציע מטעם עורך דין או רואה חשבון;   אישור בדבר מורשי .9.1.1.4

 ' לקול קורא זה נספח אמלא וחתום על ידי המציע, בנוסח המצורף כ  פרטים כללייםטופס   .9.1.1.5
 במסגרתו יציין המציע, בין היתר, לאיזו רצועה או רצועות מוגשת ההצעה;  

על  .9.1.1.6 חתומה  מימון-הצהרה  מכפל  הימנעות  לעניין  המציע  מטעם  כך  לשם  המורשה  ,  ידי 
 לקול קורא זה;   נספח ב'בנוסח המצורף כ

ידי עו"ד, בנוסח המצורף  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על .9.1.1.7
 ' לקול קורא זה; נספח גכ
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סעיף   .9.1.1.8 לפי  הנדרשים  האישורים  אחד    2העתק  כשכל  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק 
 ד האחרון להגשת הצעות; מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למוע

ידי עו"ד, בנוסח המצורף  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על .9.1.1.9
' לקול קורא זה, וזאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. במסגרת האמור  נספח דכ

 המציע יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים להוכחת האמור בתצהיר. 

המגיש   .9.1.1.10 בסעיפים  מציע  לנדרש  בנוסף  יגיש,  א'  לרצועה  לעיל,    9.1.1.9עד    9.1.1.1הצעה 
ידי עו"ד, בנוסח המצורף  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על

 . 6.5וזאת להוכחת עמידתו בתנאי סף  1'ה נספחכ

בסעיפים   .9.1.1.11 לנדרש  בנוסף  יגיש,  ב'  לרצועה  הצעה  המגיש  לעיל,    9.1.1.9עד    9.1.1.1מציע 
ידי עו"ד, בנוסח המצורף  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על

 . 6.6וזאת להוכחת עמידתו בתנאי סף  2'ה נספחכ

   מסמכי קול קורא זה, נספחיו ומסמכי הבהרה, חתומים על ידי המציע בתחתית כל עמוד. .9.1.1.12

ככל שלצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ובאמות המידה המקצועיים, המציע מסתמך על   .9.1.1.13
ניסיון של אגודה אחרת בליגת העל שהינה בעלת קוד מוסד זהה או מספר עמותה באיגוד  
או בהתאחדות יצרף המציע, בנוסף לאמור לעיל, מסמך המאשר כי האגודה האחרת הינה  

האגוד הצהרת  וכן  זהה  מוסד  קוד  יוצג  בעלת  שניסיונה  לכך  הסכמתה  בדבר  האחרת  ה 
 במסגרת קול קורא זה.  

 ' לקול הקורא. נספח זרשימת מסמכים נדרשים בנוסח המצורף כ  .9.1.1.14

פעם  כי על המציע נדרש להגיש את המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף    ,מובהר בזה
 . בהצעתו יםביחס לכל הענפים והקבוצות הכלול אחת בלבד

, המציע יצרף  על פי אמות המידה הכלולות בקול הקוראבגין איכות ההצעה  ניקוד  לצורך קבלת   .9.1.2
 :להלן  להצעתו את כל המסמכים המפורטים

פרטי   .9.1.2.1 בקישור:המציעטופס  הטופס  את  ימלא  המציע  המציע .  פרטי  מילוי    טופס  בתום 
קובץ   המציע  של  למייל  יישלח  בפורהטופס  המלא  .  PDFט  ממלא  הקובץ  את  יצרף  המציע 

 כאמור להצעתו.  

ידי עו"ד, בנוסח המצורף  -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על .9.1.2.2
 האמור בטופס פרטי המציע.  לקול קורא זה, וזאת לצורך הוכחת   1ו'נספח כ

מוכר  .9.1.2.3 ממוסד  מאמן  תעודת  תצורף  המציע,  פרטי  בטופס  כלולים  שפרטיו  למאמן  ביחס 
 , בענף הספורט הרלוונטי;1988 –להכשרת מאמנים, לפי לחוק הספורט, התשמ"ח 

ל .9.1.2.4 הצעה  המגיש  ב'  מציע  בסעיפים    בנוסףיצרף,  רצועה  לעיל,    9.1.2.2-ו   9.1.1.1לאמור 
והכשרות  להסמכות  ביחס  מתאימות  בעונה   הצוות  של אסמכתאות  הנוכחית  המקצועי 

לעיל: עוזר/ת   9.1.2.1( שפרטיהם נכללו בטופס פרטי המציע כאמור בסעיף  22/23)עונת  
 ותרפיסט/ית.  מאמנ/ת; מאמנ/ת כושר; תזונאי/ת; פסיכולוג/ית; פיזי 

לא הגיש המציע את הטופס כנדרש או שחסרים בטופס הפרטים הרלוונטיים לצורך 9.1.2 .9.1.2.5
מתן הניקוד, רשאית אתנה לפנות אל המציע לקבלת הבהרות/השלמות. מבלי לגורע מזכות  

תן על סמך המידע המצוי בידיעת  זו של אתנה, אתנה תהיה רשאית לקבוע כי הניקוד יינ
 אתנה בלבד.  

ביחס  נפרד  לצרף את כל המסמכים הנדרשים לקבלת ניקוד באמות מידה במובהר בזה, כי על המציע  
 . לכל קבוצה בכל רצועה לכל ענף הכלול בהצעתו

 

   22/23 הנוכחית, עונת שיש לצרף להצעה בתום עונת הספורטמסמכים  .9.2

  01/07/2023המציע יגיש לתיבת המכרזים עד ליום    בגין איכות ההצעה  הסופיהניקוד  לצורך קביעת   .9.2.1
 את כל המסמכים המפורטים להלן: 

המציע .9.2.1.1 פרטי  השלמת  בקישור  . טופס  הטופס  את  ימלא  פרטים:  המציע  השלמת  . טופס 
. המציע יצרף את PDFבתום מילוי הטופס יישלח למייל של המציע קובץ מלא בפורמט  

 הקובץ המלא כאמור להצעתו. 

ידי עו"ד בנוסח המצורף  -מאושר עלידי המורשה לשם כך מטעם המציע ו- תצהיר חתום על .9.2.1.2
 לקול קורא זה, וזאת לצורך הוכחת האמור בטופס השלמת פרטי המציע.  2'ונספח כ

https://forms.gle/jLCHBxoaCmmrb2ZQ9
https://forms.gle/BZ9TFJQf4GACBBfR9
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שפרטיהם  .9.2.1.3 המקצועי  הצוות  ו/או  המאמן  בזהות  שינוי  חל  הספורט  עונת  שבמהלך  ככל 
נכללו בטופס פרטי המציע, יעדכן המציע את הפרטים של אנשי הצוות הרלוונטיים בטופס  

כמפורט השלמת   וההכשרות  ההסמכות  בדבר  האסמכתאות  את  ויצרף  המציע  פרטי 
   , בהתאמה.9.1.2.4-ו 9.1.2.3בסעיפים 

לא הגיש המציע את הטופס כנדרש או שחסרים בטופס הפרטים הרלוונטיים לצורך 9.1.2 .9.2.1.4
מתן הניקוד, רשאית אתנה לפנות אל המציע לקבלת הבהרות/השלמות. מבלי לגורע מזכות  

תן על סמך המידע המצוי בידיעת  זו של אתנה, אתנה תהיה רשאית לקבוע כי הניקוד יינ
 אתנה בלבד.  

ביחס  מובהר בזה, כי על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים לקבלת ניקוד באמות מידה בנפרד  
 . לכל קבוצה בכל רצועה לכל ענף הכלול בהצעתו

 

 : להלן המפורטותציוני האיכות של ההצעות ייקבעו בהתאם לאמות המידה  .10

 התמקצעות ליגת העל לנשים.  ציוני האיכות של ההצעות ברצועה א':   .10.1

 אמת מידה  פרמטר מס'

 

איכות   ניקוד מקור הנתונים למתן ניקוד 
 *מרבי

1. 1
1
1
1
1
1
1
1
/
1 

1. 

מספר 
הספורטאיות 

הפעילות 
 באגודה

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
הספורטאיות  כלל  כמות  לפי 
ילדות,  באגודה:  הפעילות 
בעלת  אגודה  ובוגרות.  נערות 
הפעילות  הספורטאיות  כמות 
את  תקבל  ביותר  הגבוהה 
והיתר  המקסימלי,  הניקוד 
למספר  יחסי  ניקוד  יקבלו 
הפעילות  הספורטאיות 

 באגודה בענף.  

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 נה ע״י את

לצורך מתן ניקוד באמת מידה זו  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 

התרבות והספורט נכון   שרדבמ
 . 21/22  לעונה הקודמת, עונת

 נק'  15

מ .2
נ
צ
 מ

 

2. 

  פרופיל
המאמנ/ת  

 –הקבוצתי  
תעודת   בעל 
ממוסד   מאמן 

מוכר  
להכשרת  

לפי   מאמנים, 
לחוק  

הספורט,  
  – התשמ"ח  

בענף  1988  ,
 הספורט  

הניקוד בסעיף  
יינתן   זה 

בכפוף 
להמצאת  

מאמן  תעודת 
כנדרש. 

הינו   הניקוד 
מצטבר  ניקוד 

)עד  
למקסימום 

 נק'(  5של 

שעות   45מעניק/ה לפחות     2.1
במשך  בחודש  בממוצע  אימון 

לעני22/23עונת  כל   סעיף .  ין 
יפחת  לא  העונה  משך  זה 

 . משישה חודשים

ך הנתונים  מן על סהניקוד יינת 
 .פרטי המציעטופס הכלולים ב

 
 

 נק'   1.5

של   2.2 השתלמות  עבר/ה  
אשר  מגדרית  בראייה  אימון 

אתנה ידי  על  במהלך   תועבר 
 . 22/23עונת  

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

 נק' 1.5

 אחד לפחות  תוארבעל/ת    2.3
או   סגנ/ית  או  )אלופ/ה 
באליפויות  גביע(  מחזיק/ת 
המדינה  גביע  ו/או  המדינה 
העונות  שלוש  במהלך 

, 20/21,  19/20:  האחרונות
העונה 21/22 כולל  לא   ,

 הנוכחית. 

ך הנתונים  מהניקוד יינתן על ס
 .טופס פרטי המציעבהכלולים 

 

 נק' 2
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3.  

 

3. 

מספר 
הספורטאיות 

הפעילות 
 בענפי על 

 

 

 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
עם  העל  ענף  הבא:  באופן 
הפעילות  הספורטאיות  מספר 
ילדות,  )כולל  ביותר  הגדול 

יקבל   ובוגרות(   נק'  26נערות 
השני   במקום  המדורג  הענף 

 . נק'  7 יקבל

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

מידה זו  לצורך מתן ניקוד באמת  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 
במספר התרבות והספורט נכון  

 . 21/22נה הקודמת, עונת  לעו

  

 

המדורג  ענף העל 
עם מספר  ראשון 

הספורטאיות  
הגדול  הפעילות  

 ביותר 

 נק'  26

ענף העל המדורג  
 השני  במקום 

 נק' 7

4.  

4. 

מספר 
הספורטאיות 

הפעילות 
כדור  בענפי 

ענפי    שאינם
 על

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
מספר  עם  הענף  הבא:  באופן 
הגדול  הפעילות  הספורטאיות 
נערות  ילדות,  )כולל  ביותר 

יקבל   הענף נק'  26ובוגרות(   ,
 11המדורג במקום השני יקבל  

במקום   נק' המדורג  הענף 
 . נק' 2השלישי יקבל  

 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

זו   לצורך מתן ניקוד באמת מידה
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 

נכון  במספר התרבות והספורט 
 . 21/22לעונה הקודמת, עונת  

 

ענף קבוצתי  
המדורג    אולימפי

עם  הראשון,
מספר  

הספורטאיות  
הגדול  הפעילות  

 ביותר 

 נק'  26

ענף קבוצתי  
המדורג    אולימפי

 שני 

 נק'  11

ענף קבוצתי  
 שלישי  אולימפי

 נק' 2

5. 4
1 

5. 

הליגות  מס׳ 
 בענף

הניקוד באמת מידה זו יינתן  
 לענף בו שלוש ליגות או יותר. 

, ימולא לא למילוי ע״י המציע
 ע״י אתנה 

הניקוד באמת מידה זו יינתן על  
בסיס אימות הנתונים המצויים 

בעונה   בידי אתנה מול האיגודים
 . 21/22הקודמת, עונת  

 נק' 6

6. 5 

 

6. 

באנך  קבוצות 
המקצועי 

 , באגודה 
לסוג בהתאם  

 .הענף

למען    –הערה  
ספק   הסר 
לא   כי  מובהר 
להציג   ניתן 

ספורטאית  
ביותר  

מקבוצה  
 אחת.

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
באופן הבא:  ככל שיוצגו יותר 
כך  אנך,  באותו  קבוצות 
לניקוד  זכאי  יהיה  המציע 
יבחן   האמור  יותר.  גבוה 

 בהתאם לסוג הענף.  

בכל  אחת  קבוצה  לפחות 
המקצועי   באנך  גיל  קבוצת 

 באגודה. 

 

, ימולא לא למילוי ע״י המציע
 ע״י אתנה 

לצורך מתן ניקוד באמת מידה זו  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 
  במספר התרבות והספורט נכון

 . 21/22לעונה הקודמת, עונת  
 נק' 7

קבוצות   .7
הפועלות 

לפי    1-4אשכול פריפריאלי    7.1
 דירוג הלמ״ס 

המציע, ימולא לא למילוי ע״י 
 נק' 1.5 ע״י אתנה 
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7. 

ות באשכול
פריפריאליים  

- וחברתיים
כלכליים  

 עוטף עזהו

 

פריפריאלי     7.2  6- ו   5אשכול 
 לפי דירוג הלמ"ס 

הניקוד באמת מידה זו יינתן על  
סמך הנתונים המפורסמים על 

ידי הלשכה המרכזית  
לסטטיסטיקה, לפי קובץ רשויות  

 מקומיות אחרון שפורסם. 

הניקוד המקסימלי בסעיף זה 
 נק'  4.5 הינו 

 נק' 1

 1-4כלכלי  -אשכול חברתי  7.3
 נק' 1.5 על פי דירוג הלמ"ס 

 6- ו   5אשכול חברתי כלכלי    7.4
 נק' 1 לפי דירוג הלמ"ס  

 נק' 1.5 עוטף עזה  7.5

8. 8
8 

 

8 . 

 

 

 

 

 

 

זכייה  
 באליפות  

שלוש   במהלך 
עונות  

הספורט, כולל  
העונה  

הנוכחית  
(22/23 ) 

 20/21בעונה  אלופה 8.1

 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 נק' 5 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

 21/22בעונה  אלופה 8.2

 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 נק' 5 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

באליפות בעונה   אלופה 8.3
22/23 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
השלמת פרטי  טופסהכלולים ב

 המציע.
 נק'   6

ליגת העל    סגנית אלופה 8.4
 20/21בעונה 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 נק' 5 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

ליגת העל   סגנית אלופה 8.5
 21/22בעונה 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 נק' 5 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

ליגת העל   סגנית אלופה 8.6
 22/23בעונה 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
טופס השלמת פרטי הכלולים ב

 .המציע
 נק' 5

9.  

9. 

 מחזיקת גביע 

שלוש   במהלך 
עונות  

הספורט, כולל  
העונה  

הנוכחית  
(22/23 ) 

מחזיקת גביע בעונה   9.1
20/21 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 נק' 1.5 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

מחזיקת גביע בעונה   9.2
21/22 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 נק' 1.5 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

מחזיקת גביע בעונה   9.3
22/23 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
השלמת פרטי  טופסהכלולים ב

 המציע.
 נק' 1.5

10.  

10. 

השתתפות 
בוגרות 

במפעלים 
ם  ייאירופא
 – לנשים 

יינתן  הניקוד   זו  מידה  באמת 
העונה  של  הנתונים  סמך  על 

( הניקוד 22/23הנוכחית   .)
בכל  השתתפות  בגין  יוענק 
הבכירות  הליגות  משתי  אחת 
בטופס  כמפורט  ענף,  בכל 

 למילוי. 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 פרטי המציע. טופסהכלולים ב

 נק' 1.5
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לקבוצת הנערות המשתייכת   מעטפת מקצועית: עיבוי  ציוני האיכות של ההצעות ברצועה ב' .10.2
   ., הראשונה בכל ענףלליגה הבכירה באותו ענף

בליגה הבכירה בענף    מובהר כי לצורך מתן ניקוד באמות מידה ברצועה ב' תיבדק קבוצת הנערות
  .כנדרש בתנאי הסף ,משתייך, הראשונה בכל ענףאליה הוא 

 

איכות   ניקוד ניקוד מקור הנתונים למתן  אמת מידה  פרמטר מס' 
 מרבי 

1.  

 

 

1. 

פרופיל 
המאמנ/ת  

 –הקבוצתי  
תעודת   בעל 
ממוסד   מאמן 

מוכר  
להכשרת  

לפי   מאמנים, 
לחוק  

הספורט,  
  – התשמ"ח  

בענף  1988  ,
הספורט  
 הרלוונטי 

הניקוד בסעיף  
יינתן   זה 

בכפוף 
להמצאת  

מאמן  תעודת 
כנדרש. 

הינו    ניקודה
מצטבר   ניקוד

)עד  
למקסימום 

 נק'(  7של 

לפחות    1.1 שעות    45מעניק/ה 
במשך  בחודש  בממוצע  אימון 

 כל העונה. 

לעניין סעיף זה משך העונה לא  
 יפחת משישה חודשים. 

הניקוד יינתן על סך הנתונים 
 .טופס פרטי המציעבהכלולים 

  

 נק' 2

של   1.2 השתלמות  עבר/ה  
אשר  מגדרית  בראייה  אימון 
במהלך  אתנה  ידי  על  תועבר 

 2022-2023העונה 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

 

 נק' 2

תואר  1.3 לפחות   בעל/ת    אחד 
סגנ/ית או  או    )אלופ/ה 

באליפויות   גביע(  מחזיק/ת 
המדינה   גביע  ו/או  המדינה 
העונות   שלוש  במהלך 
העונה   כולל  לא  האחרונות, 

 הנוכחית. 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
 .טופס פרטי המציעהכלולים ב

 

 נק' 3

2.  

2. 

מספר 
הספורטאיות 

הפעילות 
 בענפי על  

 

 

 

 

 

 

 

 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
העל עם מספר באופן הבא: ענף  

הגדול   הפעילות  הספורטאיות 
נערות   ילדות,  )כולל  ביותר 

יקבל   הענף  נק'  34ובוגרות(   ,
  10המדורג במקום השני יקבל  

מספר נק' עם  העל  ענף   .
הגדול   הפעילות  הספורטאיות 

 ביותר. 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

לצורך מתן ניקוד באמת מידה זו  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 
במספר התרבות והספורט נכון  

ללא למילוי ע״י המציע נכון  
  . 21/22, עונת  קודמתהלעונה 

הענף על  
המדורג  

עם  ראשון,
מספר  

הספורטאיות 
 הגדול ביותר 

 נק'  34

הענף על  
שני  המדורג 

במספר  
 הספורטאיות 

 נק'   10

3.  

3. 

מספר 
הספורטאיות 

הפעילות 
כדור  בענפי 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
מספר  עם  הענף  הבא:  באופן 
הגדול   הפעילות  הספורטאיות 
נערות   ילדות,  )כולל  ביותר 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

ענף קבוצתי  
  אולימפי
המדורג  

עם  ראשון,
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ענפי   שאינם 
 על

יקבל   הענף  נק'  34ובוגרות(   ,
  10המדורג במקום השני יקבל  

במקום   נק' המדורג  הענף 
 . נק' 1השלישי יקבל  

מידה זו  לצורך מתן ניקוד באמת  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
ושרים הנתונים המדווחים המא

במספר התרבות והספורט נכון  
 21/22לעונה הקודמת, עונת  

מספר  
הספורטאיות  

 ביותר  הגדול

 נק'  34

ענף קבוצתי  
  אולימפי

   שניהמדורג 

 נק'  10

קבוצתי  ענף 
  אולימפי
המדורג  
 שלישי 

 נק' 1

4.  

 

4. 

כמות 
הספורטאיות 

במחלקת  
הנערות 

( כל  באגודה 
קבוצות 

כולל  הנערות, 
 ילדות( 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
באופן הבא: ככל שהמציע הינו  
שכמות   מענף  חלק 
הספורטאיות במחלקת הנערות  
יזכה  בו גדול יותר, כך האמור 

 יותר.את המציע בניקוד גבוה 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

לצורך מתן ניקוד באמת מידה זו  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 
במספר התרבות והספורט נכון  

 . 21/22לעונה הקודמת, עונת  

 נק'  10

5.  

5. 

באנך  קבוצות 
המקצועי 

 , באגודה 
לסוג בהתאם  

  הענף

 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
באופן הבא:  ככל שיוצגו יותר 
קבוצות באותו אנך, כך המציע  
יותר.  גבוה  לניקוד  זכאי  יהיה 
לסוג   בהתאם  יבחן  האמור 

 הענף.  

בכל  אחת  קבוצה  לפחות 
המקצועי   באנך  גיל  קבוצת 

 באגודה. 

 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

לצורך מתן ניקוד באמת מידה זו  
יילקחו בחשבון מספר  

הספורטאיות הפעילות לפי  
הנתונים המדווחים המאושרים 

נכון  במספר התרבות והספורט 
  . 21/22לעונה הקודמת, עונת  

כל   למען הסר ספק מובהר כי** 
תילקח בחשבון   ספורטאית

 . בלבד קבוצה אחת ב

 נק' 5

6. 6
כ
. 

7. 7 

 

 

6. 

הסמכות 
 של והכשרות

 הצוות
המקצועי 

בעונה 
הנוכחית, 

 22/23עונת 

 

בעל/ת   6.1 מאמן,  עוזר/ת 
לחוק   בהתאם  הסמכה  תעודת 

 הספורט 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים 
טופס פרטי המציע, הכלולים ב

בכפוף לצירוף אסמכתאות  
 .רלוונטיות

 

 נק' 2

בעל/ת   6.2 כושר,  מאמנ/ת 
 תעודה מוכרת רלוונטית 

 נק' 4

תעודה   6.3 בעל/ת  תזונאי/ת 
 מוסמכת של המל״ג 

 נק' 4

פסיכולוג/ית ספורט בעל/ת   6.4
.( מוסמך  ( M.Aתואר 

מוכר  ממוסד  בפסיכולוגיה, 
 להשכלה גבוהה 

 נק' 1
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בעל/ת תפיזיו  6.5 רפיסט/ית 
ממוסד  בפיזיותרפיה,  תואר 

 מוכר להשכלה גבוהה 

 נק' 4

8.  

 

7. 

שעות  מספר 
חודשיות 

של    בממוצע
הצוות 

המקצועי 
ה ונבע

הנוכחית, 
   22/23עונת 

הניקוד יינתן על סמך הנתונים  שעות עוזר/ת מאמנ/ת  7.1
טופס השלמת פרטי הכלולים ב

 המציע.

 

 נק' 2

 נק' 3 שעות מאמנ/ת כושר  7.2

 נק' 4 ת /שעות תזונאי 7.3

 נק' 2 שעות פסיכולוג/ית  7.4

 נק' 4 רפיסט/ית תשעות פיזיו 7.5

 
 
 
 
 
 
 
 
8 . 

הנשים   מספר 
מבין  בצוות 

התפקידים  
הבאים:   
מאמנת,  

עוזרת 
מאמנת,  

  ; מאמנת כושר
  ;תזונאית

פסיכולוגית 
ספורט;  

רפיסטתפיזיו
 ית

 

 

 

 

בצוות   הנשים  שמספר  מציע 
הגבוה   הוא  שלו  המקצועי 
איכות   ניקוד  יקבל  ביותר 
וכל  זה  בפרמטר  מקסימאלי 

באופן        ידורגו  ההצעות  יתר 
 יחסי אליו.  

הניקוד יינתן על סמך נתונים 
טופס השלמת פרטי בהכלולים 

 המציע

     מאמנת

 נק'  1   

עוזרת 
 מאמן/ת

 נק' 1

 מאמנת כושר 

 נק' 1

 תזונאית 

 נק' 1

פסיכולוגית 
 ספורט 

 נק' 1

 יתטרפיסתפיזיו

 נק' 1

9 . 
קבוצות 

הפועלות 
באשכולות 

פריפריאליים  
- וחברתיים

כלכליים עוטף  
 עזה

 

לפי    1-4אשכול פריפריאלי    9.1
 דירוג הלמ״ס 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה 

הניקוד באמת מידה זו יינתן על  
הנתונים המפורסמים על סמך 

ידי הלשכה המרכזית  
לסטטיסטיקה, לפי קובץ רשויות  

 מקומיות אחרון שפורסם. 

הניקוד המקסימלי האפשרי 
 נק'  4באמת מידה זו הינו 

 נק' 2

פריפריאלי     9.2   6-ו  5אשכול 
 לפי דירוג הלמ"ס 

 נק' 1

  1-4כלכלי  - ברתיחאשכול    9.3
 על פי דירוג הלמ"ס 

 נק' 2

  6-ו   5כלכלי    אשכול חברתי  9.4
 לפי דירוג הלמ"ס 

 נק' 1

נ 2 עוטף עזה  9.5
ק
' 
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פעילות  . 10

ספורט  
מאורגנת  

תוספתית 
בה   בתקופה

לא מתקיימים  
האימונים    

לקבוצת 
הנערות 
 הבכירה 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
לפחות, ימים  5בגין מסגרת בת 

לא   בה  בתקופה  המתקיימת 
לדוגמא,   – מתקיימים אימונים  

במהלך  הספורט,  עונות  בין 
חנוכה,  חופשת  פסח,  חופשת 

 חופשת הקיץ וכדומה. 

הניקוד יינתן על סך הנתונים 
טופס  ב  הכלולים בהצהרת המציע 

ביחס לעונה   פרטי המציע
 . 21/22הקודמת, עונת 

 נק' 3

 
 

11  . 

כמות 
הספורטאיות 
המשתתפות 

בנבחרת  
מקרב   ישראל 

קבוצת 
הנערות 
הבכירה  

בעונה 
הנוכחית, 

 22/23עונת 

יינתן   זו  מידה  באמת  הניקוד 
יינתן   הניקוד  הבא:  באופן 
למספר  יחסי  באופן 
הנערות   מקבוצת  המשתתפות 

 הבכירה 

לא למילוי ע״י המציע, ימולא 
 ע״י אתנה מול האיגודים 

 

 נק' 2

 

 להגשת הצעות הנחיות  .11

למסמכי   .11.1 ותיקונים  הבהרות  להוציא  רשאי  קורא  המכון  בתשובה  הקול  אם  ובין  ביוזמתו  אם  בין 
 . לשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

ניתן להוריד מאתר משרד התרבות והספורט שכתובתו  זה  קול קורא  המסמכי  את   .11.2 וטופסי ההצעה 
www.mcs.gov.il  ומאתר מכון וינגייט שכתובתו ,www.wingate.org.il,    הטפסים ימולאו במלואם

 נטי. ידי הגורם הרלוו- וייחתמו על

יירשם באופן  ו/או להגיש הצעה באמצעות המערכת המקוונת,    יע המעוניין לפנות בשאלת הבהרהמצ .11.3
ובהתאם להנחיות בקובץ בשם    SourcingVisionעצמאי לתיבת הצעות מקוונת באמצעות מערכת  

הזמנה   פרסום  בעמוד  המכון  באתר  שיפורסם  קבצים"  וטעינת  הצעות  לתיבת  להרשמה  זו  "מדריך 
ב המקוונת"(.  ההצעות  "תיבת  ה )להלן:  משתמש  ביצוע  )שם  כניסה  פרטי  ללקוח  יוגדרו  הרשמה 

 .באם הינו משתמש חדש במערכת ,וסיסמה(

 . ההצעות המקוונת יוכלו להגיש שאלות הבהרה תשומת הלב כי רק מציעים שירשמו לתיבת .11.4

    – נה באחת משתי האפשרויות שלהלן תוגש לקול הקורא  ההצעה .11.5

   מחלקת רכש  בניין הנהלהפיזית לתיבת המכרזים הממוקמת במכון וינגייט,  .א

 ; 16:00 -  9:00 שעותן הבי 'ה- 'א בימים 

 באמצעות תיבת ההצעות המקוונת. ב. 

הצעות אשר תוגשנה לתיבת    .לעיל  5בסעיף    המפורטים  יםבכל מקרה, ההצעות יוגשו לא יאוחר מהמועד .11.6
 , לא תתקבלנה. ההמכרזים או לתיבת ההצעות המקוונת לאחר המועד האחרון להגשת

כמפורט     PDFעות המקוונת בפורמט ההצעה תוגש בשפה העברית בקובץ אחד אשר יצורף לתיבת ההצ .11.7
הכדור הקבוצתי    לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי  2022/111קול קורא מס' "  –להלן  

לנשים   על  כל המסמכים  ".2022-2023לעונת  בליגות  יכלול המציע את  זה  לצורך    בקובץ  הנדרשים 
דרישות   וביתר  הסף  בתנאי  המציע  של  עמידתו  ידו  החובההוכחת  על  וחתומים  מלאים  כשהם   ;

 במקומות המיועדים לך; וכל יתר המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהזמנה זו. 

המציע באמצעות   .11.8 ידי  על  ימולאו  פרטי המציע  קובץ השלמת  וכן  המציע  פרטי  קובץ  כי  בזה  מובהר 
. מובא לידיעת  PDFבהתאמה ויוגשו בפורמט    9.2.1.1-ו  9.1.2.1יים, כמפורט בסעיפים   טפסים דיגיטל

המציע כי הפרטים אשר ימולאו בטופס הדיגיטלי יועברו אף הם אל אתנה לצורך נוחות ביצוע הבדיקה.  
תונים המופרטים בטפסים  יחד עם זאת, מובהר כי הנתונים המחייבים לצורך קיבעת הניקוד הינם הנ

http://www.mcs.gov.il/
http://www.wingate.org.il/
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, ובכל מקרה של סתירה בין הנתונים המפורטים בטופס הדיגיטלי  PDFהמודפסים אשר יוגשו בפורמט  
 . PDF, יגבר האמור בטופס בפורמט PDFלבין הנתונים בטופס בפורמט 

תחת השם    PDFבנוסף לאמור, רשאי המציע לטעון לתיבת ההצעות המקוונת עותק מושחר בפורמט   .11.9
"עותק מושחר" המהווה עותק נוסף של ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי,  
סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון כי הוא רשאי  

כי המכון    לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים בהצעתו. מובהר
פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של  -יחליט, על 

כל מידע    –המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה  
המלאה  אינם חסויים. המציע יישא באחריות    – וכחת עמידתו של המציע בתנאי הסףהמתייחס לה

והבלעדית ליידע, במידת הצורך, את הגורמים המאוזכרים בהצעתו, כי מידע אודותיהם נכלל בהצעה  
, אשר ייתכן והנם  בקול קורא זהוכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציעים אחרים  לקול קורא  

 מתחרים של המציע. 

להגשת   .11.10 האחרון  המועד  טרם  יממה  עד  ההרשמה  את  לבצע  מנת  מומלץ  על  הבהרה/הצעה,  שאלות 
ככל שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות    , להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע

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

מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית. כל מציע מצהיר כי ידוע לו  
ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט    ,שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט

טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק  ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל  
התקשורת   לרשתות  הנוגעת  אחרת  סיבה  עקב  או  טכני,  כשל  איחור,  תקלה,  טעות,  עקב  שייגרם 
האמורות. מכון וינגייט אינו אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע  

כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים  מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  
 . עסקי בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע ממנו ושיטות לקידום

 המועד והמען להגשת ההצעות .12

לתיבה   .12.1 תוגש  עדההצעות  ההצעה  בסעיף  המקוונת,  "   55  למועד הקבוע  )להלן:  המועד האחרון לעיל 
הצעות אשר תגענה לתיבת ההצעות המקוונת לאחר המועד  רשאי לפסול  יהיה  מכון  ה"(.  להגשת הצעות

 . האחרון להגשת ההצעות

בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן   ם רשאי המכון ו/או אתנה  .12.2
 . 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   .12.3
בכ  או  נלווה  דרך אחרתבתוספת למסמכים, במכתב  וה  ,ל  תוקף  והם חסרי    םרשאי  אתנהאו  /מכון 

 .  , לפי שיקול דעת הבלעדיאו לפסול את ההצעהמהם עלם להת

 פנייה לשאלות הבהרה  .13

ההצעות  לתיבה  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן בכתב   .13.1
הלב תשומת  להוראות    ,המקוונת.  בהתאם  נרשם  שלא  מציע  הקוראכי  למכון  קול  לפנות  יכול  לא   ,

 בשאלות הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .13.2

 שם המסמך מס'

מתייחסת   אליו  למסמך  ]הפנייה 
 ההזמנה, נספח וכיו"ב[   –השאלה 

 סעיף/מראה מקום אחר 

במסמך   הרלוונטי  לסעיף  ]הפנייה 
 אליו מתייחסת השאלה[ 

 שאלה/הערה 

 

1.    

ההזמנה   .13.3 לגוף  המתייחסות  תופענה שאלות  עולה כאשר תחילה  בסדר  יסודרו  מכן  הסעיפים  ולאחר 
  שאלות לעיל.  5 לנספחיו. המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף

 שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, תישלחנה בכתב לכל המציעים שהגישו שאלות הבהרה   .13.4
ההצעות תיבת  המהמקוונת  באמצעות  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  וכן  מהתשובות  ,  עותק  כון. 

נפרד ממס יהווה חלק בלתי  נדרש לצרף את מסמך התשובות להצעתו,  ההליךכי  משיינתנו  . המציע 
פה. בהתאם לכך, יחייבו את המכון רק  -כשהוא חתום על ידו. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל

 תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. 
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בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות  ההליך  מכי  המכון רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למס .13.5
 . הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

לא תינתן בכתב, לא תיצור  ר  שאלצורך כך,    מטעמם  או מי שהוסמךו/  המכון ו/או אתנהכל תשובה של   .13.6
 בסיס לטענת השתק או מניעות. כל 

 תנאים כלליים  .14

   לקבל כל הצעה שהיא. יםמחויב םאינ המכון ו/או אתנה .14.1

אין  בכל מקרה  ובנפרד,    לכל הצעהביחס    סכום התמיכה שיוענקלקבוע את    םרשאי  ו/או אתנה  המכון .14.2
 .  קול קורא זה תקציב שהוקצה לטובתלהעביר את מלוא סכום ה יםמחויב הם

אתנה    המכון  .14.3 אינם    םלעצמ  יםשומר ו/או  אשר  התקציבי  מהנספח  חלקים  לאשר  שלא  הזכות  את 
  .םבכתב את החלטת  ונמק יזאת  םבעשותו ,םלטעמ סבירים

על פי    ,לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש  םרשאי  המכון ו/או אתנה .14.4
וללא הודעה  , ללא מתן הסברים כלשהם למציעים או לכל גורם אחר  שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט

 מוקדמת. 

כל מסמך או    כןו   , לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות  םרשאי  המכון ו/או אתנה  .14.5
, בדיקת ההתאמה של  ו/או התוכנית ו/או הפרויקט  לשם בדיקת ההצעות  ם מידע אחר, הדרושים לדעת

 לשם קבלת החלטה.   אתנה   או הנחוצים לדעתו/  לתנאי האיכות  צע בהםהמו

או  ו/למציע, כדי לקבל הבהרות    , את הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה  ה לעצמ  ת שומר  אתנה .14.6
 .  ו/או כל מידע אחר העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות  רויותילהסיר אי בה 

 . ובמשרדיהם  את הזכות לסייר במתקני המציעים הלעצמ תשומר  הו/או מי מטעמ  אתנה .14.7

מהווים תנאי מוקדם לחתימה    ל המסמכים הנדרשיםלוכ   ההתחייבותכתב  זוכה על  מציע החתימת ה .14.8
 . מכון ואתנהמצד ה כתב ההתחייבות על 

או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה  ו/כתב ההתחייבות  הזוכה על  המציע  לא חתם   .14.9
  ם אירש  אתנהאו  / יהיו המכון ו לבטל את זכייתו. במקרה כזה,    אתנה  המכון ו/או רשאי  –קורא  הבקול  

להכריז על מציע אחר כזוכה או לבטל את הקול הקורא או לפצל את הזכייה או לשלב בין מספר זוכים,  
 .  ם הבלעדי והמוחלטלפי שיקול דעתוהכל 

שיקול הדעת    הול  אתנהלמען הסר ספק, מובהר כי סכום התמיכה מוענק למציע/ים הזוכה/ים על ידי   .14.10
הבלעדי, והכל בהתאם להוראות כתב ההתחייבות. המציע/ים הזוכה/ים מוותרים בזאת על כל טענה,  

או   תביעה או דרישה כלפי המכון ו/או אתנה בקשר עם קול קורא זה, תנאיו, בחירת הזוכה/ים, ביצוע 
 העברת סכום התמיכה לידי הזוכה/ים. 

בזה כי מציע המעוניין בכך יוכל לבקש לעיין בפרוטוקולים של הדיונים שיתקיימו בעניין קול  מובהר   .14.11
קורא זה והמכון מתחייב בזה להעמיד את הפרוטוקולים בתוך פרק זמן סביר. בקשות מציעים לעיין  

ו של עניין. בכל מקרה, נוכח היקף העבודה הנדרש  בהצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא ייבחנו לגופ 
לצורך בחינת הבקשות לעיון לאור היקף החומרים ואופיים, מובהר בזה כי עיון בכל הצעה זוכה, ככל  
שיוחלט על ידי המכון שניתן לאפשר עיון במלוא החומרים או חלקם יהיה כרוך בתשלום אגרת עיון  

 ₪ לכל הצעה.  500בהיקף של  

ר בקול קורא זה, אתנה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את סכום התמיכה, בין היתר  על אף האמו .14.12
כתוצאה מאי ניצול התקציב במלואו ו/או כתוצאה מהגדלת התקציב ו/או כתוצאה מניוד תקציב בין  

 סוגי הרצועות ו/או, על פי קריטריונים שיקבעו על ידי אתנה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

ת או כוח אדם שבגינו הוקצה מימון כלשהו מאתנה במסגרת קול קורא זה, לא יזכה  מובהר כי פעילו .14.13
 למימון נוסף מאתנה ו/או מתוכניות מסובסדות אחרות באתנה. 

אימות   .14.14 לצורך  תקציב  שקיבל  מציע  אצל  מדגמית  ביקורת  לערוך  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אתנה 
בקרה על ביצוע הפעולות וניצול התקציב.  הנתונים שנמסרו על ידי המציע במסגרת הצעתו וכן לצורך  

המציע מתחייב לשתף פעולה עם הביקורת באופן מלא, לרבות העמדת מלוא המידע והמסמכים אשר  
מובהר בזה    ., לרבות חשבוניות, קבלות ותלושי השכריידרשו על ידי אתנה במסגרת הביקורת כאמור

 כי זכותה של אתנה לערוך ביקורת מתוכננת או ביקורת פתע וכן בקרה תקציבית. 

אתנה שומרת לעצמה את הזכות להפחית את סכום הזכיה ככל שיתברר כי המציע הזוכה לא עומד   .14.15
בהתחייבויותיו כפי שהוצגו במסגרת ההצעה ואשר על בסיסן נקבע היקף הזכיה של המציע. בנוסף,  

וע מכל זכות אחרת של אתנה בהתאם לקול קורא זה ולפי כל דין, אתנה שומרת לעצמה את  ומבלי לפג
-ו  23/24שיפורסמו ביחס לעונות  הזכות לפסול על הסף כל הצעה של מציע במסגרת קולות קוראים  
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או התברר כי המידע שנכלל    עומד בהתחייבויותיו במסגרת קול קורא זה  לאלגביו התברר כי הוא    24/25
 . ת הצעתו אינו משקף את המציאות בפועלבמסגר

 הזוכההמציע והתחייבויות  פעולות .15

אשר הוצג במסגרת ההצעה  מתחייב להעסיק את כל בעלי התפקידים והצוות המקצועי  המציע הזוכה   .15.1
ואשר על בסיסו נבחר כזוכה במסגרת הקול הקורא. המציע הזוכה מתחייב לדווח לאתנה מייד על כל  
שהתחייב   כפי  האדם  כוח  לגיוס  מייד  לפעול  הזוכה  מתחייב  וכן  האדם  כוח  במצבת  שיחול  שינוי 

 במסגרת הצעתו.  

 איש צוות אחר באותה קבוצה.    ן ולא יחליף המועסק על ידו לא יכהאיש צוות  המציע הזוכה מתחייב כי   .15.2

עמידתו בתנאי הסף וכתנאי לקבלת  ימים מההודעה על    10תוך    כתב התחייבותהזוכה יחתום על  המציע   .15.3
   .התשלום במסגרת הפעימה הראשונה

, לרבות העמדת מלוא כול האדם  התאם להצעתויפעל ב המציע    ,כתב ההתחייבותלאחר החתימה על   .15.4
 . במסגרת ההצעהאליו התחייב 

והחובות כלפיו, בכל הנוגע לביצוע  המציע  זכויותיו של   .15.5 ובו    כתב ההתחייבות יעוגנו ב  ההצעה הזוכה 
הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או סמכות שלו או חובה כלפיו בהתבסס  המציע  בלבד;  

לכתב  הצהרה שנעשו מחוץ    על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הגנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או
 . יהובין לאחר  כתב ההתחייבות טרם החתימה על, בין בכתב ובין בעל פה, בין ההתחייבות

לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה , כולן או חלקן, או    להמחותהזוכה אינו רשאי להעביר או המציע   .15.6
התוכנית ביצוע  מטעמו  את  הסכמת  המוצעת  ללא  חלקה,  או  כולה  ואתנה ,  ובתנאים    המכון  בכתב 

 .  וקבעיש

, וכל  , לרבות התוכנית המוצעתהמסמכים הנדרשים בעניינהו כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה   .15.7
 ההוצאות האחרות הקשורות להצעה או למסמכיה, יחולו על המציע ללא כל קשר לתוצאות הליך זה. 

שהוגשה  המוצעת  בהתאם לתוכנית  ,  2022/2023עונת המשחקים    במהלך  הצעת המציע תבוצע במלואה .15.8
   ובכפוף לתקציב המאושר.  אתנה,ידי - ואושרה עלבמסגרת קול קורא זה, 

ו/או דין, מובהר כי  כתב ההתחייבות  לפי  ו/או אתנה  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למכון   .15.9
קול קורא  הליך  שהוגשה ואושרה במסגרת  המוצעת  בהתאם לתוכנית    במידה והמציע הזוכה לא יפעל

 .  שלא להעביר לו את סכום התמיכה בכללותו תרשאיאתנה זה, 

לא יינתן  סכום התמיכה הסופי יצוין בכתב ההתחייבות שייחתם על ידי המציע. בכל מקרה,  מובהר כי   .15.10
ידי   כי    .במסגרת הליך זה  אתנה סכום תמיכה מעבר לסכום שאושר על  כל  למען הסר ספק, מובהר 

 זוכה.  מציע חריגה בתקציב של הפרויקט יהיה אך ורק באחריות ה

המכון באמצעות  תהא  , הכוונה  כז לקידום ספורט נשיםאתנה או המרבכל מקום במסמך זה שבו נכתב   .15.11
 המרכז לקידום ספורט הנשים.    -אתנה 

המציע הזוכה מתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים אשר התקבל בגינם אישור ממשטרת ישראל, לפיו אין   .15.12
,  2001-תשס"אמניעה להעסקתם, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  

   .בכל המקרים הרלוונטיים בהתאם לדרישות החוק

 ביטוח .16

המציע מתחייב לערוך ולהחזיק בתוקף, על חשבונו, בקשר לכל אירוע ו/או לכל פעילות נשוא מכרז זה,   .16.1
ביטוח אחריות כלפי    לכל הפחותכל ביטוח הנדרש עפ"י דין בגין הפעילות, לרבות עפ"י חוק הספורט, ו

מיליון ש"ח למקרה ובמצטבר, כולל ביטול חריג    4ת אחריות שלא יפחת מסך של  צד שלישי בגבולו
מיליון ש"ח לעובד    20אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף, וכן ביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  

ולמקרה ובמצטבר לתקופה שנתית. הביטוחים לא יפחתו מתנאי ביט ויכללו הרחב שיפוי כלפי המכון  
והוראה בדבר היותם ראשוניים וקודמים לביטוחי המכון ואתנה. הביטוחים יכללו הוראה  ו/או אתנה 

 בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכון ו/או אתנה ומי מהבאים מטעמם. 

מוסכם בזאת כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישת מינימום   .16.2
ת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. המציע מצהיר ומאשר בזאת כי  המוטלת על המציע, שאינה פוטר

הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המכון ו/או אתנה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמם בכל  
גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי   הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא 

 שהוצא על ידו.  

כי בהתקשרותו עם ספקים ו/או קבלנים לצורך ביצוע ו/או בקשר עם הפעילות נשוא    המציע מתחייב .16.3
  4מכרז זה, ידרוש ביטוחים נאותים, בהתאם להיקף הפעילות, לרבות ביטוח צד ג', שלא יפחתו מסך  
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מיליון ש"ח, ביטוח חבות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית, לפי העניין. המציע מתחייב לכלול, בכל  
 לעיל בקשר עם המכון ו/או אתנה.  16.116.1ים הוראות כאמור בסעיף הביטוח

  ,בברכה 

המרכז   – אתנה  מכון וינגייט 
 לקידום ספורט נשים
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  ם כללייםטופס פרטי - 'נספח א

 ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעה  פעם אחת בלבדעל ידי המציע  הנספח ימולא 

 פרטי המציע  .1

 פרטי המציע 

  שם המציע 

קוד  /מספר ישות
  מוסד

  כתובת המציע 

  מס' טלפון 

  מס' פקס

  המציע מנהלי 

  מורשי חתימה
  מציעב

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע: .2

 איש הקשר המוסמך מטעם המציע  

  שם מלא 

תפקיד איש  
  הקשר

  טלפון ניידמס' 

  דואר אלקטרוני 
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 הצהרה לעניין הימנעות מכפל מימון –' נספח ב

 ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעה  פעם אחת בלבדהנספח ימולא על ידי המציע  

 

המציע[, ]שם   _______________ החתימה   ____________,  :ישות  מס'  המציע:  מורשה   : באמצעות 
)להלן: המציע  המורשה כדין לחתום בשם    ____________,  :ז"תמס'    ,]שם מורשה החתימה[  ____________

 כדלקמן:  ,"(, מצהיר ומתחייב בזאתהמציע"

לפעול לקידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים, בהתאם למפורט בקול    המציע מעוניין .1
לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים    2022/111מס'    קורא  
 ובשל כך הוא הגיש הצעה לקול הקורא כאמור.   2022-2023לעונת 

או מכל גורם ממשלתי  ו/   אתנה ו/או המכוןאו כפל מימון מלא ידרוש ולא יקבל כפל תמיכה  מתחייב כי  המציע   .2
  או לאחריה; עם אתנה מכוח זכייתו בקול הקורא ההתקשרותתקופת  במשך כל  ,אחר

, אשר תעביר את הדברים להחלטת הגורמים  אתנהמיד ל המציע  אם ייווצר בעתיד מצב כאמור, יודיע על כך   .3
   המוסמכים, וימלא אחרי הוראותיה בנדון.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 

     

 חתימה וחותמת המציע   שם המציע   תאריך 
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 1976-ו"תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל – 'נספח ג

 ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעה  פעם אחת בלבדהנספח ימולא 

 

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

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע   .1
לאגודות    2022/111קורא מס'  לקול  "(,  המציע)להלן: "  [, מס' רישום: _____________ רישוםבתעודת ה

 . 2022-2023ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 

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

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

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

❑  ( ים  חוק עובד)להלן: "  1991- ( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי 
 "(.  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.  1הגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )ונכון למועד האחרון ל

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

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

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר    חלותלחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי  iעובדים, 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    –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

(ii  כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת )
יות  ( לעיל, קיבל ממנו הנחiiלחוק 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 
 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.     30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  
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 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2מצורף בזאת לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף   .4

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

 

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי  
המצהיר מוסמך לחתום  

בשם המציע ולחייבו לצורך  
 ההזמנה.  

כמו כן, הנני מאשר  
בחתימתי, כי המצהיר  

הוזהר על ידי להצהיר את  
האמת וכי יהיה צפוי  

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

 בפני על תצהיר זה. 

 תאריך  
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 בתנאי הסף   ת המציעצהיר בדבר עמידת– 'דנספח 

 ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעה  פעם אחת בלבד  על ידי המציע הנספח ימולא

 

נושא ת"ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם אני הח"מ, _____________,  
לאגודות    2022/111מס'  הצעה לקול קורא    גישמתכבד בזאת להלא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,  

הקול    , בהתאם לתנאי2022-2023ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת  
 , ומצהיר בזה בכתב, כדלקמן: קורא

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע   .1
לאגודות    2022/111"(, לקול קורא מס'  המציעבתעודת הרישום[, מס' רישום: _____________ )להלן: "

 . 2022-2023הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי  

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

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

גופים ציבוריים, תשל"ו המציע   .4 לחוק    2, לרבות הוראות סעיף  1976-מקיים את כל דרישות חוק עסקאות 
 האמור )בדבר ניהול פנקסים ודיווחים(;

)להלן:    1988- המציע הוא אגודות ספורט הרשומה באיגוד הרלוונטי בהתאם להוראות חוק הספורט, תשמ"ח .5
 ."חוק הספורט"(

ספורטאיות פעילות, כהגדרת מונח "ספורטאי פעיל"    200בו לפחות  המציע הוא אגודת ספורט בענף כדור   .6
 במבחני התמיכות.  

 ותוכן תצהירי אמת.  יכי זהו שמ  מצהיר יאנ .7

 

 

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על

לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  
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 לרצועה א' בתנאי הסף  הצהיר בדבר עמידת - 1'הנספח 

 ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעה  פעם אחת בלבד  על ידי המציע הנספח ימולא

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת"ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם 
לאגודות    2022/111לעונשים הקבועים בחוק, מתכבד בזאת להגיש הצעה לקול קורא מס'  לא אעשה כן אהיה צפוי  

, בהתאם לתנאי הקול  2022-2023ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת  
 קורא, ומצהיר בזה בכתב, כדלקמן: 

_____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת   .1
לאגודות    2022/111"(, לקול קורא מס'  המציעבתעודת הרישום[, מס' רישום: _____________ )להלן: "

 . 2022-2023ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 

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

,  כי בכל אחת מקבוצות העל לנשים המפורטות להלןאני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי,   .3
תעודת מאמן ממוסד מוכר להכשרת    עסק מאמן אחד לפחות בעלו מהמגישות בקשה לרצועה א' בקול הקורא,  

ניתן להוסיף שורות בהתאם  ] לעיל 6.5כנדרש בתנאי סף   מאמנים, לפי חוק הספורט בענף הספורט הרלוונטי
 [:לצורך

 

מספר 
שם  שם הענף  סידורי

 הקבוצה
מס' הזיהוי 
 של הקבוצה 

שם איש  
 הקשר

הפרטים ליצירת קשר  
 )דוא"ל, טלפון נייד( 

     
 טל': ______________ 

 דוא"ל:______________ 

     
 טל': ______________ 

 דוא"ל:______________ 

     
 טל': ______________ 

 דוא"ל:______________ 

 

 ותוכן תצהירי אמת.  ימצהיר כי זהו שמ  יאנ .4

 

 

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על

לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  
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 לרצועה ב' בתנאי הסף  הצהיר בדבר עמידת - 2'הנספח 

 ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעה  פעם אחת בלבד  על ידי המציע הנספח ימולא

 

___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם אני הח"מ, _____________, נושא ת"ז מס'  
לאגודות    2022/111לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מתכבד בזאת להגיש הצעה לקול קורא מס'  

, בהתאם לתנאי הקול  2022-2023ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת  
 מצהיר בזה בכתב, כדלקמן: קורא, ו

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע   .1
לאגודות    2022/111"(, לקול קורא מס'  המציעבתעודת הרישום[, מס' רישום: _____________ )להלן: "

 . 2022-2023ות על לנשים לעונת ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליג

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

בקשה  המגישות  כל אחת מהקבוצות המפורטות להלן,  כי  אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי,   .3
לעיל    6.6הנערות בליגה הבכירה בענף, הראשונה בכל, כנדרש בתנאי סף  קבוצת הינה    לרצועה ב בקול הקורא

 [:ניתן להוסיף שורות בהתאם לצורך]

 

 

מספר 
שם  שם הענף  סידורי

 הקבוצה
מס' הזיהוי 
 של הקבוצה 

שם איש  
 הקשר

הפרטים ליצירת קשר  
 )דוא"ל, טלפון נייד( 

     
 טל': ______________ 

 דוא"ל:______________ 

     
 טל': ______________ 

 דוא"ל:______________ 

     
 טל': ______________ 

 דוא"ל:______________ 

 

 ותוכן תצהירי אמת.  ימצהיר כי זהו שמ  יאנ .4

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על

לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת 
וק אם לא יעשו כן, ולאחר  הקבועים בח

שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  
 זה.

 תאריך  
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 נכונות הפרטים המפורטים בטופס פרטי המציעצהיר בדבר ת - 1ו'נספח 

 ביחס לכל קבוצה בכל רצועה לכל ענף הכלול בהצעתו.  בנפרדהנספח ימולא וייחתם על ידי המציע 

אני הח"מ, _____________, נושא ת"ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם 
לאגודות    2022/111לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מתכבד בזאת להגיש הצעה לקול קורא מס'  

, בהתאם לתנאי הקול  2022-2023קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת  ספורט בנושא  
 קורא, ומצהיר בזה בכתב, כדלקמן: 

ב .1 זה  תצהירי  עושה  בענף  אני  קבוצה  בשם  המוגש  המציע  פרטי  בטופס  לאמור  תמיכה 
שם הקבוצה(  ______________________________ )שם הענף(, __________________________)

קבוצה )מספר  א'(  __________________  לרצועה  בקשה  הרצועה  /המגישה  את  לסמן  ]יש  ב'  רצועה 
מסגרת הצעת _____________ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  ב  הרלוונטית[

" )להלן:   _____________ רישום:  מס'  מס'  המציעהרישום[,  קורא  לקול  ספורט    2022/111"(,  לאגודות 
 .2022-2023בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 

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

ובד .3 בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  שביצעתי,  אני  אודות  יקה  המציע  פרטי  בטופס  המפורטים  הפרטים  כל 
 לעיל, נכונים.    1בסעיף  רשומיםהקבוצה שפרטיה 

 ותוכן תצהירי אמת.  ימצהיר כי זהו שמ  יאנ .4

 

 

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על

לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכונות הפרטים המפורטים בטופס השלמת פרטי המציע צהיר בדבר ת - 2ו'נספח 
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 ביחס לכל קבוצה בכל רצועה לכל ענף הכלול בהצעתו.  בנפרדהנספח ימולא וייחתם על ידי המציע 

האמת וכי אם אני הח"מ, _____________, נושא ת"ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את  
לאגודות    2022/111לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מתכבד בזאת להגיש הצעה לקול קורא מס'  

, בהתאם לתנאי הקול  2022-2023ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת  
 קורא, ומצהיר בזה בכתב, כדלקמן: 

עושה   .5 באני  זה  בענף  תצהירי  קבוצה  בשם  המוגש  המציע  פרטי  בטופס  לאמור  תמיכה 
______________________________ )שם הענף(, __________________________)שם הקבוצה(  

קבוצה )מספר  א'(  __________________  לרצועה  בקשה  הרצועה  /המגישה  את  לסמן  ]יש  ב'  רצועה 
___ ]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  מסגרת הצעת __________ב  הרלוונטית[

" )להלן:   _____________ רישום:  מס'  מס'  המציעהרישום[,  קורא  לקול  ספורט    2022/111"(,  לאגודות 
 .2022-2023בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות על לנשים לעונת 

ונותן  .6 נשוא התצהיר    הנני משמש כ ___________ במציע,  תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות 
 ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

פרטי המציע  השלמת  כל הפרטים המפורטים בטופס  אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי,   .7
 לעיל, נכונים.   1בסעיף  רשומיםאודות הקבוצה שפרטיה 

 ותוכן תצהירי אמת.  ימצהיר כי זהו שמ  יאנ .8

 

 

 

 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהירים  
מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  

 לצורך ההזמנה.  

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
ידי להצהיר את  -המצהירים הוזהרו על
יהיו   וכי  לעונשים  האמת  צפויים 

הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר  
שהוזהרו כאמור, חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )צ'ק ליסט(  רשימת המסמכים להגשה עד המועד האחרון להגשת ההצעות -נספח ז' 
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 לעיל.  9.1הרשימה מובאת לנוחות המציעים, רשימת המסמכים המחייבת והמלאה מפורטת בסעיף 

 מסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  

 פעם אחת בלבד ביחס לכל הענפים והקבוצות הכלולים בהצעתו.  *** המסמכים הנדרשים יוגשו 

מס' 
 סידורי

בדיקת   שם המסמך
 צירוף

  אישור בדבר רישומה של אגודת מטעם רשם העמותות או החל"צ;  1

  מטעם רשם העמותות וחל"צ; 2022אישור ניהול תקין לשנת  2

  העתק תקנון המציע, הכולל את מטרותיו של המציע;  3

  אישור בדבר מורשי חתימה במציע מטעם עורך דין או רואה חשבון; 4

  נספח א';טופס פרטים כלליים מלא וחתום על ידי המציע, בנוסח המצורף כ 5

ידי המורשה לשם כך מטעם המציע לעניין הימנעות מכפל מימון,  - הצהרה חתומה על 6
 '; נספח בבנוסח המצורף כ

 

  ';נספח געסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כתצהיר על פי חוק   7

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים;  2האישורים הנדרשים לפי סעיף  8

  ;נספח ד'תצהיר בדבר עמידה התנאי סף מקצועיים בנוסח המצורף כ 9

בנוסח המצורף   6.5: תצהיר להוכחת עמידתו בתנאי סף  לרצועה א'  מציע המגיש הצעה 10
 ; 1ה' נספח כ

 

בנוסח המצורף   6.6: תצהיר להוכחת עמידתו בתנאי סף  לרצועה ב'מציע המגיש הצעה   11
 .2נספח ה' כ

 

כל   12 ידי המציע בתחתית  על  נספחיו ומסמכי הבהרה, חתומים  זה,  מסמכי קול קורא 
 עמוד 

 

מסתמך  ככל שלצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ובאמות המידה המקצועיים, המציע   13
על ניסיון של אגודה אחרת בליגת העל שהינה בעלת קוד מוסד זהה או מספר עמותה 
יצרף המציע, בנוסף לאמור לעיל, מסמך המאשר כי האגודה  באיגוד או בהתאחדות 
האחרת הינה בעלת קוד מוסד זהה וכן הצהרת האגודה האחרת בדבר הסכמתה לכך 

 שניסיונה יוצג במסגרת קול קורא זה 

 

  רשימת מסמכים נדרשים -נספח ז'   14

                                        

  תאריך     חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 
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 : אמות המידה הכלולות בקול הקורא קבלת ניקוד בגין איכות ההצעה על פימסמכים הנדרשים ל

בנפרד ביחס לכל קבוצה בכל רצועה לכל ענף  יצורפו  מידה  הכל המסמכים הנדרשים לקבלת ניקוד באמות  ***  
 . ההכלול בהצע

 

מס' 
 סידורי

 בדיקת צירוף  שם המסמך

  .PDFבפורמט וחתום מלא  טופס פרטי המציע 1

 ;1בנוסח המצורף כנספח ו'  ,ציעהוכחת האמור בטופס פרטי המל תצהיר חתום   2

 

 

  – תעודת מאמן ממוסד מוכר להכשרת מאמנים, לפי לחוק הספורט, התשמ"ח   3
הרלוונטי1988 הספורט  בענף  שפרטי ,  ,  למאמן  פרטי  ביחס  בטופס  כלולים  ו 

 ; המציע

 

הצעה   4 המגיש  ב'מציע  להסמכות :  לרצועה  ביחס  מתאימות    אסמכתאות 
שפרטיהם נכללו    (22/23והכשרות של הצוות המקצועי בעונה הנוכחית )עונת  

המציע פרטי  תזונאי/בטופס  כושר;  מאמנ/ת  מאמנ/ת;  עוזר/ת  ת;  : 
 ;פסיכולוג/ית; פיזיותרפיסט/ית

 

 

 

 

                                         

  תאריך     חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע 

   

 

 

 


