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 4702אוגוסט  70 חמישי יום 

 "א אב תשע"די 

 

 בקשות לפתיחת קבוצות קול קורא להגשת 

  4702-4702 עונתל"פרחי ספורט" התכנית הלאומית מסגרת ב

 

 :כללי .0

 מספר כי נמצא האחרונות השנתיים משרד התרבות והספורט במהלך שערך מבדיקה

בנוסף, . השוואתית מידה אמת כל לפי וזאת, באירופה מהנמוכים הינו בישראל הספורטאים

 אודות המטרידים לממצאים העיקריות מהסיבות אחת הינה תופעה זו כי מלמדים מחקרים

   .ועוד סוכרת, השמנה כגון כרוניות ממחלות הסובלים בישראל הילדים אחוז

, בטבת' ה  ביום ממשלה ממשלת ישראל החליטה, אלה לתופעות הולם מענה לתת במטרה

 בקרב ספורט לקידום –" ספורט פרחי" הלאומית תכניתיישום ה על(, 2.21.8..3) ד"תשע

 (. 1.1. מספר ממשלה החלטת) נוער ובני ילדים

 והספורט התרבות משרד משרד האוצר, באמצעות ₪ מיליון .87 הוקצו התכנית יישום לטובת

 ובטיפוח שבהקמה בחשיבות הממשלה הכירה, כן בעשותה בספורט. הימורים להסדר והמועצה

 . נוער ובני ילדים על בדגש, בספורט אנושית תשתית

 ההיגוי ועדת 2..21.5 ביום אישרה, הלאומית התכנית יישום ולשם הממשלה החלטת פי על

 שהוכנה העבודה תכנית את הגב' אורלי פרומן,, והספורט התרבות משרד לית"מנכ בראשות

 . הספורט מינהל ראש, שפר אורי ר"ד בראשות מקצועי צוות י"ע

 אשר ספורט בענפי קבוצות לפתוח בישראל היישובים לכלל לאפשר היא התוכנית מטרת ,ככלל

 אינה ןשיד משפחותל מרבי סיוע תוך וזאתבדגש על קבוצות לילדות ונערות, , לתכנית אושרו

 הפעילות. עבור לשלם משגת

 ויסייע המקומיות ברשויות והספורט התרבות משרד יתמוך, הלאומית התכנית במסגרת

 לילדים לאפשר במטרה, 2.-1.וילדות בגילאים  ילדים עבור חדשות קבוצות והפעלת בהקמת

 .מהנה ספורטיבית בפעילות חלק לקחת האפשר ככל רבים וילדות

 .חמש שנים - למשך זמן הפרויקטתקופת ההתקשרות תהיה 

 

 התקציב:והיקף הנתמכת  הפעילותסוג  .4

.ב. 8)המנויים בסעיף  המועדפים בענפים ספורט פרחי קבוצות הקמת היא הנתמכת הפעילות

 בין, 7 עד 1 לגילאים התעמלות ובענף 3-1לענף השחייה בגילאי , 2. עד 1. לגילאים, להלן(

 המקומית. הרשות בתמיכת ספורט באגודת ובין בעצמה

   ₪.מיליון  .2הנתמכת יעמוד על סך היקף התקציב השנתי שיועמד לטובת הפעילות 

 ₪. 5,111.נקודה, וערך נקודה יעמוד על  .עבור כל קבוצת פרחי ספורט, תקבל הרשות המקומית 
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על עלה יהתמיכה עבור קבוצת פרחי ספורט לא סך ערך נקודה יוכפל במקדמים הבאים במצטבר, ובלבד ש

81,111  :₪ 

 ..והלמ"ס כמפורט בטבלה מס'  הפריפריאליות דירוגיקבלו מקדם על פי  פרחי ספורט קבוצות ( .)

 . 2..מקדם  -ת פרחי ספורט אשר יותר ממחציתה מורכבת מילדות קבוצ ( 2)

 .5..מקדם  - והאופניים השחייה פיבענת פרחי ספורט קבוצ ( 8)

 .2מקדם  -בענפי השייט וסקי מים  ת פרחי ספורטקבוצ ( 2)

 .5..מקדם  -במועצה אזורית ת פרחי ספורט קבוצ ( 5)

 

 מקדמים לקבוצות ברשויות בדירוג למ"ס או פריפריאליות - .טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הנחיות להגשה .3

בהתאם להנחיות  הקמת קבוצות "פרחי ספורט"לקבל הצעות ל יןמעוני משרד התרבות והספורט

 המפורטות להלן: 

 להלן; 2בסעיף המפורטים על תנאי הסף  ברשויות המקומיות העונותהפרויקטים מתקיימים  .א

קבוצות "פרחי ספורט" בענפים רשות מקומית רשאית להגיש בקשה לתמיכה עבור הקמת  .ב

המועדפים כמפורט להלן: כדורסל, אתלטיקה, התעמלות, שחייה, כדוריד, כדורעף, ג'ודו, שייט, 

  .טניס, אופניים וסקי מים

 

 

דרוג למ"ס של 

 הרשות המקומית
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 דרישות הסף: .2

 משרד של תמיכות כספי לחלוקת במבחנים 5 סעיף לפי הסף בתנאי עומדת המקומית הרשות .א

 המקומיות. לרשויות הספורט סל - אחרים והספורט בגופים התרבות

 היישובית האב בתכנית בעדיפות נמצאים, ספורט פרחי קבוצות יוקמו בהם המועדפים הענפים .ב

 אינם המועדפים שהענפים מקומית לרשות 21.2 בשנת תמיכה לשלם רשאי המשרד; לספורט

, בין 21.5 בשנת האב בתכנית ענפים אלו להכליל שתתחייב ובלבד שלה האב בתכנית נמצאים

תכנית אב יישובית חדשה במהלך עונת  הכנת ובין באמצעותהקיימת תכנית ה עדכון באמצעות

21.2-21.5. 

 לאורך, בכל שנה ספורט פרחי קבוצות להקמת עבודה תכנית תתחייב להגיש המקומית הרשות .ג

 תכנית ואת וענף גיל לפי בחלוקה, שיוקמו הקבוצות מספר את תכלול אשר, שנים חמש של תקופה

 .קבוצה בכל ההדרכה

 ההתאחדות או באיגוד הספורט פרחי קבוצתתתחייב לרשום את הספורטאים ב המקומית הרשות .ד

 .1 מגיל התעמלותבענף הו 3למעט ענף השחייה מגיל  ,1. מגיל ענף לאותו הרלוונטיים

, ספורט פרחי קבוצות עבור זמינים מתקנים תשלום ללא עמידתחייב להת המקומית הרשות .ה

 :הבאים בתנאים שיעמדו ובלבד

 פרחי קבוצת לכל הצהריים אחרי בשעות בשבוע פעמיים לפחות זמינים יהיו המתקנים( .)

 ;בכל פעם שעות 5.. למשך ,ספורט

 בתנאים כעומדים ,לענף הרלוונטיים ההתאחדות או האיגוד ידי על מאושרים המתקנים( 2)

 ;הנדרשים ובתקנים

 הקבוצות של הפעילות בשעות תפגע לא ספורט פרחי קבוצת לרשות המתקנים העמדת( 8)

 ;במתקן המתאמנות האחרות

 במשך ספורט פרחי פרויקט את להפעיל שלה החתימה המורש בחתימת תתחייב המקומית הרשות .ו

 ;לפחות שנים חמש

 תוכל אשר, ספורט ענף באותו ספורט אגודת פועלת , או ברשות מקומית סמוכה,המקומית ברשות .ז

 כאמור ספורט אגודת קיימת לא; ספורט פרחי בקבוצת פעילותם יסיימו אשר הילדים את לקלוט

 אם זה פרק לפי תמיכה לשלם המשרד רשאי, סמוכה מקומית ברשות או המקומית ברשות

 שבה השנה שלאחר בשנה ספורט ענף באותו ספורט אגודת להקים תתחייב המקומית הרשות

 .התמיכה ניתנה

 מוסמך מאמן או מדריך בליווי תיעשה ספורט פרחי קבוצת פעילותהרשות המקומית תתחייב, כי  .ח

 .הספורט חוק לפי

 נוער ובני ילדים של ספורט לפעילות מקצה היא אותם הסכומים את תקטין לא המקומית הרשות .ט

 .התמיכה לבקשת שקדמה השנה לעומת, ברשות
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-על מכוסות שאינן ספורט פרחי קבוצת תפעול עלויות את ממקורותיה תשלים המקומית הרשות .י

 .המשרד ידי

 

 המסמכים המבוקשים: .2

, המופיע 21.2-21.5על הרשות המקומית למלא את טופס ההרשמה לקבוצות "פרחי ספורט" לעונת 

: באתר משרד התרבות והספורט בכתובת

http://mcs.gov.il/Sport/Activities/Sports%20Culture/SportsFundingMunicipalities/Pages/SportsFlowers.aspx  

 

 הליך בחינת הפרויקטים  .6

 הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשני שלבים:תהליך  .א

 : בדיקת תנאי הסף. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.שלב  א'

 : בחירת ההצעות שיאושרו לתמיכה. שלב ב'

 שלב א': עמידה בתנאי הסף .ב

. הצעה הקול קוראבדיקה האם ההצעה עומדת בתנאי הסף הרלוונטיים, כפי שהוגדרו במסמכי 

 תיפסל. -ל תנאי הסף שלא תעמוד בכ

 שלב ב': בחירת ההצעות שיאושרו לתמיכה:  .ג

 הקבוצות שיאושרו לקבלת תמיכה יבחרו על פי הסדר העדיפויות המפורט להלן:מספר 
 

פרחי ספורט אשר כוללות קבוצות  יקבלו  הרשויות המקומיות תמיכה עבור הראשון,בשלב  ..

 ילדות בלבד. 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של ה' בני, יתרת הסכום העומד לחלוקה לפי פרק בשלב הש .2

, אם נותרה, סל הספורט לרשויות המקומיות - בגופים אחריםות והספורט משרד התרב

 בדירוג .בדרגה ברשויות מקומיות  תחולק בין קבוצות פרחי ספורט אחרות הפועלות

 .למ"ס בדירוג  5-.בדרגות  הפריפריה או

יתרת הסכום העומד לחלוקה לפי פרק זה, אם נותרה, תחולק בין קבוצות , השלישיבשלב  .8

בדרגות הבאות בדירוג הלמ"ס )כלומר, תחילה ברשויות מקומיות  פרחי ספורט הפועלות

 .וכן הלאה( 7בדירוג למ"ס ולאחר מכן בדרגה  1תחולק תמיכה לרשויות הנמצאות בדרגה 

לכלל  השלב השלישי, יוגדל ערך הנקודה בשיעור יחסיאם נותר סכום לחלוקה לאחר  .2

 .הקבוצות שאושרו לקבלת תמיכה

 

 

http://mcs.gov.il/Sport/Activities/Sports%20Culture/SportsFundingMunicipalities/Pages/SportsFlowers.aspx
http://mcs.gov.il/Sport/Activities/Sports%20Culture/SportsFundingMunicipalities/Pages/SportsFlowers.aspx
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 הנחיות להגשת הצעות: .0

 :מאתר משרד התרבות והספורט שכתובתו ניתנים להורדהמסמכי הקול קורא וטפסי הצעה  .א

http://mcs.gov.il/Sport/Activities/Sports%20Culture/SportsFundingMunicipalities/Pages/SportsFlow

ers.aspx 

 .כמפורט לעיל מורשה חתימה של הרשות המקומיתידי -הטפסים ימולאו במלואם וייחתמו על

טופס ההרשמה ישלח ישירות, כקובץ אקסל, לרכז תכנית "פרחי ספורט", מר תומר סקר,  .ב

חתומים  עותקים, בשני במקביל ישלח טופס ההרשמה מקור. Tomers@most.gov.ilלכתובת: 

 למפקח מינהל הספורט המפקח על הרשות המקומית.ע"י מורשה החתימה, 

 .30.8.4702.ב' דלעיל, הוא 5מועד אחרון לקבלת ההרשמה, ככתוב בסעיף  .ג

רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת  משרד התרבות והספורט .ד

 הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתה.

יגיעו במועדן למפקח מינהל הספורט דון בהצעות אשר לא ילא  משרד התרבות והספורט .ה

או בהצעות שאינן עונות על קר, "פרחי ספורט", מר תומר ס תכניתובמקביל באימייל לרכז 

 התנאים שפורטו לעיל.

או בנספחיהם או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם  שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא כל .ו

ומשרד התרבות ייעשו בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת הם חסרי תוקף 

 רשאי להתעלם מהן או לפסול את ההצעה.  והספורט

 

 :לשאלות הבהרהפנייה  .8

הוא  הנוגעות לקול הקורא ואופן קבלת המענה בשאלות הבהרה הרשויות המקומיותהליך פניית 

 כדלהלן:

לרכז תכנית שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא, יש להפנות בכתב באמצעות דוא"ל:  .א

)שאלות שיופנו בעל פה או  Tomers@most.gov.il"פרחי ספורט", מר תומר סקר, לכתובת: 

באמצעות בקשת אישור קבלה מרכז  בטלפון לא יענו ולא יחייבו(. יש לוודא הגעת הפנייה

 .התכנית

הפנייה תכלול את שם הקול קורא, מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי  .ב

 השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 יפנה לא אשר מציע. 04:77בשעה   , 00.8.02-ה מיוםפניה ובה פירוט כאמור תימסר לא יאוחר  .ג

 ,האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה מועדל עד הבהרות לקבלת

 או אי הבנה כאמור. ,אי התאמה

אתר האינטרנט של המשרד. עד לשבעה ימי עסקים ב באמצעות פרסוםהמענה לפניות יתבצע  .ד

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות יעדכן המשרד פרוטוקול מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו 

http://mcs.gov.il/Sport/Activities/Sports%20Culture/SportsFundingMunicipalities/Pages/SportsFlowers.aspx
http://mcs.gov.il/Sport/Activities/Sports%20Culture/SportsFundingMunicipalities/Pages/SportsFlowers.aspx
mailto:Tomers@most.gov.il
mailto:Tomers@most.gov.il
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עד למועד הנקוב. למען הסר ספק המסמך ירכז את כלל השאלות שהופנו למשרד לצד המענה. 

לצרפו להצעה כשהוא  הפרוטוקול יחייב את הגופים וייחשב כחלק ממסמכי הקול קורא. יש

 חתום בתחתית כל עמוד.  

יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם הקול הקורא לא יחייבו את  .ה

המשרד אלא אם נערכו בכתב על ידי המשרד או מי שהוסמך על ידו לצורך כך. כל הבהרה 

 שניתנה על ידי המשרד תועבר לכל המציעים בכתב. 

או מי שהוסמך לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור  שרד התרבות והספורטמכל תשובה של  .ו

 בסיס לטענת השתק או מניעות. 

 

 :משרד התרבות והספורטזכויות  .9

 ללא החלטתו פי על חדש קורא קול לפרסם או ממנו חלקים או הקורא הקול את לבטל רשאי המשרד .א

 .מוקדמת הודעה וללא אחר גורם לכל או למבקשים כלשהם הסברים מתן

, ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות או להקדים, שתפורסם בהודעה, עת בכל, רשאי המשרד .ב

 .דעתו שיקול פי על הקורא לקול הנוגעים אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן

 .www.mcs.gov.il בכתובת המשרד של האינטרנט באתר ויפורסם בכתב ייערך התיקון או השינוי .ג

-אי להסיר או להצעה הבהרות לקבל כדי, למציע וההערכה הבדיקה במהלך לפנות רשאי המשרד .ד

 .ההצעות בדיקת בעת להתעורר ההעלול, תבהירו

, אחר מידע או, מסמך כל או, ההצעות בחינת הליך כדי תוך, נוספים פרטים לבקש רשאי המשרד .ה

 .החלטה קבלת לשם לדעתו הנחוצים או, ההצעות בדיקת לשם לדעתו הדרושים

חתימת הזוכה על הסכם ההתקשרות וכל המסמכים הנדרשים, מהווים תנאי מוקדם לחתימה על  .ו

 .המשרדהסכם התקשרות מצד 

לא חתם הזוכה על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול  .ז

להכריז על  המשרד רשאי יהיהלבטל את זכייתו בקול קורא. במקרה כזה, המשרד  שאיר –קורא 

לפצל את הזכייה או לשלב בין מספר זוכים, לפי  מציע אחר כזוכה או לבטל את הקול הקורא או

 שיקול דעתה. 

 

 פעולות הזוכה בקול קורא: .07

בטופס ההרשמה יעוגנו  הנתמכתהפעילות זכויותיו של הזוכה והחובות כלפיו, בכל הנוגע לביצוע  .א

ובו בלבד; הזוכה יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או על ידי משרד התרבות והספורט   שיאושר

סמכות שלו או חובה כלפיו בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הגנה, פרסום, 

http://www.mcs.gov.il/
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ההסכם  אושרעל פה, בין לפני שין ב, בין בכתב ובלטופס זהפרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .אושרובין לאחר ש

הזוכה אינו רשאי להעביר או למחות לאחר את זכויותיו לפי קול קורא זה, כולן או חלקן, או את  .ב

מראש ובכתב  שרד התרבות והספורטחלקה, ללא הסכמת מ, כולה או הפעילות הנתמכתביצוע 

 . קבעישובתנאים 

משרד התרבות כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה, המסמכים הנדרשים בעניינה או בהופעה בפני  .ג

, וכל ההוצאות האחרות הקשורות להצעה או למסמכיה, יחולו על המציע ללא ואו מי מטעמוהספורט 

 כל קשר לתוצאות הליך זה.

ם מיום החתימה על חודשי 2.)במשך  21.2-21.5 עונת המשחקיםבמהלך  הפעילות הנתמכת תבוצע .ד

ובכפוף לתקציב  ה משרד התרבות והספורטואושר ה, ויבוצעו בהתאם לתכנית שהוגשההסכם(

 המאושר. 

 


