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 ג "פתש– להפרטה  אליפויות ישראל לילדים ונוער

 .2023,  גפ"מיועדות להפרטה בעונת הפעילות תש ת הלהלן רשימת התחרויו

הצהרה כי הוא מסוגל ליישם את כל הדרישות  תחרות, לצרף   לארחעל הגוף המציע  .1
 בנוהל הפרטת תחרויות.  

יש לפרט בהצעה את פרטי הצוות המארגן ולנקוב בשמות המנהל והשופט הראשי של   .2
 התחרות. 

 המחיר הסופי לתחרות נקבע בוועדת מכרזים ולא ניתן לשנותו.   .3

 ולא ניתן לשנותו.   20%אחוז התמורה לאיגוד קבוע על  .4

זר את האירועים במקומות שונים ולהימנע מריכוז.  מומלץ לשלוח  יעשה נסיון לפ .5
 הצעות לכמה תחרויות כדי להעלות את הסיכוי לזכות באחת מהן. 

רצ"ב וחובה לקרוא אותו לפני  -שיטת בחינת ההצעות ע"י הוועדה מפורטת במסמך נפרד  .6
 הגשת מועמדות.  

 . תינתן עדיפות למועדונים המארחים באולם גדול במקום כיתות .7

 עומדות להפרטה התחרויות אישיות  

 

 

 

 

 

 

מספר   חופשה  שם התחרות  

 ימים 

הערות/מס' משתתפים   מחיר שנקבע  תאריכים 

 משוער 

תאריך אחרון  

 להצעת הצעות  

3202/3/28 1 פסח  מהיר-שח   8גיל מוקדמות   1  70 120 16/2/2023 

 לבנים 10-18גמר גילאים  2

 לבנות   10-18גמר גילאים 

 בנים/בנות  8גמר גיל 

 7 פסח

 

7 

 

6 

04/04/2023-28/03  

 
04/04/2023-28/03  

 
04/04/2023-03/92  

 

240 

180 

180 

שלושת התחרויות  
.  יתקיימו באותו מקום  

משתתפים   250-כ
 בכל הגמרים 

16/2/2023 

התחרות    – 20גמר גיל  3
כושר  -הפתוחה )מעל מד

1900  ) 

  -תחרות שבועית   9 
 ניתן להציע 

200 60 05/3/2023 
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 עומדות להפרטה תחרויות קבוצתיות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המועמד לניהול וארגון תחרות, להעביר הצהרה כי הוא מסוגל ליישם את כל הדרישות   על הפרויקטור.1
 . בנוהל הפרטת תחרויות, כולל מציאת מקום מתאים לקיום האירוע

 .יש להגיש ביחד עם ההצעה תקציב לפרויקט שיכלול מחירי השתתפות, הכנסות מול הוצאות. 2

  .ולנקוב בשמות המנהל והשופט הראשי של התחרותיש לפרט בהצעה מי יהיה הצוות המארגן  . 3

יעשה ניסיון לפזר את האירועים בין זוכים שונים ולהימנע מריכוז מספר רב של תחרויות בידי  . 4
 .פרויקטור אחד. מומלץ לשלוח הצעות לכמה תחרויות כדי להעלות את הסיכוי לזכות באחת מהן לפחות

 רצ"ב וחובה לקרוא אותו לפני הגשת מועמדות -מסמך נפרד שיטת בחינת ההצעות ע"י הוועדה מפורטת ב

 

 

 

 גיל בורוחובסקי                                                       אלכס ראזניקוב  

 ר ועדת מכרזים"מנכ"ל האיגוד                                                        יו              

מחיר   תאריכים חופשה שם התחרות 

יעד 

 שנקבע 

הערות/מ

ס' 

קבוצות 

 משוער

מועד אחרון 

 להגשת הצעות 

עד    אליפות ישראל לקבוצות 1

 12  גיל

 5/3/2023 40 160 09.05.2023 ל"ג בעומר 

עד    אליפות ישראל לקבוצות 2

 8  גיל

 5/3/2023 20 160 09.05.2023 ל"ג בעומר 

עד    אליפות ישראל לקבוצות 3

 10  גיל

20234.013. אסרו חג פסח   160 35 1/3/2023 

עד    אליפות ישראל לקבוצות 4

 14  גיל

17.08.2023-14 קיץ     

עד    אליפות ישראל לקבוצות 5

 18  גיל

22.08.2023-20 קיץ     

      אליפות הארץ לבתי ספר יסודיים  6

      אליפות הארץ לחטיבות ביניים 7

      אליפות הארץ לתיכונים  8
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