
 "שחמט לכל ילד" )זכיינות( מכרז לניהול פרויקט

 - 2021 מפעל הפיס והרשויות המקומיות יפעיל בשנת הלימודיםהאיגוד הישראלי לשחמט בשיתוף 

, את פרויקט "שחמט לכל ילד" המבוסס על מודל לפיו תלמידי כיתות ב' וכיתות ג' בבתי ספר 2022

שפורסם על ידי מפעל הפיס, ילמדו במסגרת , "ביישובי הפריפריה, שנבחרו על פי "קול קורא

תכנית הלימודים הרגילה, לימודי שחמט. לצורך מימוש הפרויקט וניהולו השוטף, בערים השונות, 

ת לשמש כזכיינים להפעלת מוציא האיגוד הישראלי לשחמט מכרז באמצעותו ניתן להגיש מועמדו

 הפרויקט.

 : הפעילותתיאור 

 שבועות. 25סה"כ במשך   .2022עד חודש יוני ו 2021 רדצמבחודש מהפרויקט יופעל  •

 הפעלת תוכנית לימודי שחמט בכיתות ב' ג' ברשויות המקומיות שיוקצו לזכיין. •

 ית ברשויות המקומיות שיוקצו לזכיין.אסיוע להרחבת הפעילות השחמט •

 סיוע בשילוב התלמידים, כשחמטאים פעילים במסגרת האיגוד הישראלי לשחמט. •

 מעת לעת בקשר עם מילוי תפקידו. ספות שיוטלו על הזכייןנות ביצוע מטלו •

 : קריטריונים

 שיפוטי מוכח בעולם השחמט.ו/או  ניהוליו/או  ארגוניו/או  בעלי ידע וניסיון חינוכי •
 
 ניסיון מוכח בקשר עם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים שונים וכו'. •

 
ך רשימת הישובים המצורפת בים, מתויכולת להפעיל את הפרויקט בלפחות שלושה ישו •

 מגבלה גאוגרפית. וללא למכרז זה
 

כיתות ב' בכל ישוב שיוקצה לזכיין, בהיקף של שעתיים שבועיות  2-7יכולת להפעיל  •
השעתיים השבועיות מוענקות לכיתה אחת,  - שיפוצלו לשתי קבוצות בכל כיתה, קרי

 .שמחולקת לשתי קבוצות )כל קבוצה מקבלת שעה(
 

 ית עבודה שנתית מסודרת לידי האיגוד, טרם תחילת הפרויקט.תכנ להעביר מציעעל ה •
 במידת הצורך, יכולת ללמד בסביבת זום.ו
 

דו"ח עבודה אחת לחודש למשרדי האיגוד או לכל גורם אחר כפי על המציע להעביר  •
 שיידרש.

 
הספר או יהיה אחראי על יצירת קשר שוטף עם נציגי הרשות המקומית ונציגי בתי המציע  •

 ל ניהול הפרויקט בבית הספר.עיהיה אמון מי מטעמם ש
 

אחראי על הבאת כל הציוד הנדרש, על חשבונו, לצורך קיום תכנית הלימודים  המציע •
 השנתית.

 

 יםנמצאאו ה פרויקט מדריכי שחמט מוסמכים וללא עבר פלילילהעסיק בתחייב מ המציע •
 .בהליכים משמעתיים באיגוד השחמט

 

 אי ההתחייבות בפרויקטים הקודמים, תנאי להגשת הצעה במכרז זה.בתנ דעמהמציע  •
 

 המציע מתחייב לעזור ברישום שחקנים בלתי מדורגים לאיגוד השחמט. •
 

 כל פרויקט.בסיום בית ספרית המציע יערוך אליפות  •



 כולל מע"מ.₪  140התעריף המקסימלי המוצע לשעת הדרכה הינו עד  •
 

 וגאופן המדר

  .נק' 25  -בית ספר בו מופעל הפרויקט ו א/מועצה ומההמלצה חיובית  .1

 נק'. 20 -שיעור ההנחה מהתעריף המקסימאלי  .2

  נק'. 20  – שבעת רצוןוהרשות  הגיש מועמדותבו המציע מפעיל מועדון שחמט בישוב  .3

 . נק' 15 - למציע ניסיון קודם בהפעלת הפרויקט .4

 10 - ריסה גאוגרפית רחבהובפבמקביל  שוביםיהפרויקט במספר  הפעלתיכולת למציע  .5

 . נק'

כיתות בישוב  2)הערה : נדרשת התחייבות של המציע להפעיל את הפרויקט גם עבור 

 .( בלבד

בעזרת דיווח ממשרדי האיגוד על הזכיינים השונים  שיקול דעת מקצועי של ועדת מכרזים .6

 20 - ן.ביצוע בזמ בעמידה בזמנים, תקשורת מול הרשויות, טיפול בבקשות והגשת דוחות

  .נק'

ישובים, ישובים בפרויקט )בתנאי שרשימת ה ם השתתפותודיקהמציע לקח חלק ב .7

 נק'. 10  -( בהגשת המכרז מראש שמעוניינים להשתתף, תצוין

 

 הבהרות

גם השנה מתקיים הפרויקט במסגרת מצינג', לתשלום מפעל הפיס, שאותו משלמת הרשות 

ערכות רחבה ומורכבת, יתכנו עיכובים בהעברת בר מצריך ההנבחרת. לאור זאת, ומכיוון שהד

 התשלום לזכיינים וזאת בהלימה לקשיי הגבייה מהישובים עצמם.

 

 אופן ההגשה

 התעריףבצרוף קו"ח, את הצעתם מעוניינים, העומדים בדרישות הנ"ל, מתבקשים להגיש 

  : במייל המבוקש לשעת הדרכה ושמות הישובים המועדפים להדרכה, למשרדי האיגוד

office@chessfed.org.il 

 .18:00, בשעה 2021 נובמבר 29יום :  עד ל

 

שלא יציינו את כל הפרטים הנ"ל )קו"ח, הסכום המבוקש לשעת הדרכה ושמות הישובים מציעים 

 בפני הוועדה.המועדפים להדרכה(, הצעתם לא תעלה לדיון 


