
 

 

 

 

 

 2021פברואר,            לכבוד 

 מאמני/ות הסקווש בישראל
 

 

 1202 שנת וערלנ ישראל נבחרתמאמן מכרז הנדון: 
 

ישראל  במסגרת   נבחרת  של  השנתית  עד  התכנית  לנוער  התאחדות 19גיל  בסקווש  החליטה   ,

ן  חדות כמאמידי ההתא-ר יועסק עלמוסמך אש  מאמן סקווש  צאת במכרז לאיתורלבישראל  הסקווש  

 . 2021בשנת פעילות  ערנבחרת ישראל לנו

בהתאם   נבחרתהאשר על כן, התאחדות הסקווש בישראל פונה בזאת לקבלת הצעות לבחירת מאמן  

 .לתנאים המפורטים להלן 

 . ם וגברים כאחדבלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשי מסמכי המכרז נוקטים 

 

 דרש.ישתככל לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה עומדת התאחדות הסקווש בישראל 

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 התאחדות הסקווש בישראל 

 



 

 

 

  .2021 בסקווש וערלנלנבחרת ישראל מאמן בחירת  נושא המכרז: 

מועד הגשת 
 הצעות: 

 . א'ח בהתאם לטופס המצ"ב כנספ 2021 בפברואר 4  ,ישיחמיום עד ל

מקום הגשת 
 הצעות: 

 , ת"א )בית הישג( 46רח' שדרות רוטשילד   –משרדי התאחדות הסקווש 

 squashisrael@gmail.comדוא"ל התאחדות הסקווש בישראל    

גיל ל מע)ב(  Level 2ובעל תעודת   לפחות שנים 3יות: )א( מאמן בעל ותק של  על מגיש ההצעה לה תנאי סף: 
23. 

אופן  
 : ההתקשרות

 .המציע הזוכה יתקשר עם ההתאחדות בהסכם 

תוכנית 
 עבודה: 

הבוגרים והועדה המקצועית   הנוער,  יפעל בהתאם להנחיות ועדת: המאמן  בחירה וזימון סגל שחקנים .א
אירופההגל  סלגיבוש   ייבחר שבסקוו  שחקנים שייצא לאליפות  . בחירת הסגל הסופי שיצא לתחרויות 

הנוער, והנחיות ועדת    ריטריונים לבחירת סגל הנבחרות של התאחדות הסקוושבהתאמה למסמך הק
 . הבוגרים והועדה המקצועית כפי שיפורסמו על ידן

בסקווש  ה ולקראת אליפות אירופפעילות : המאמן הנבחר יידרש להכין תוכנית אימונים לתכנית עבודה .ב
 בפרט. תוכנית האימונים תוגש לאישור הועדות הרלוונטיות בהתאחדות. 

ליווי  מוניםי א .ג לרבות  הנבחרת  פעילות  במסגרת  הסקווש  פעילויות  בכלל  חלק  וייטול  יאמן  המאמן   :
 . בסקוושהנבחרת לאליפות אירופה 

וישמור על מתן דיווחים    עיתדה המקצווהוע   הנוער: מאמן הנבחרת יהיה כפוף לוועדת  עולהפי פשיתו .ד
 שוטפים. 

וכל דיווחים .ה אימונים  מחנה  כל  קיום  בתום  מקצועי  דו"ח  להתאחדות  להגיש  יידרש  הנבחר  המאמן   :
 פות. המאמן ייפגש עם נציגי ההתאחדות על מנת להציג ולדון במסקנות הדו"ח המקצועי. אלי 

 יהא זכאי המאמן לתמורה כדלקמן: בסקווש  אירופהאליפות  בהנבחרת בתמורה לאימון  התמורה: 

שכר   כלא.    נציגי    * אימון  יחידת  עבור  ידי  על  במשותף  שתקבע  עבודה  לתוכנית  בהתאם 
 .ההתאחדות והמאמן

 אימון בטופס כנספח א'.  יחידת* הערה: המאמן יגיש להתאחדות הצעתו לעלות         

 .2021בסקווש  לנוערשל כרטיסי טיסה לאליפות אירופה  מימון מלא   ב.  

 .2021בסקווש   לנוערליפות אירופה אבוהאירוח ג.    מימון כלל עלויות הלינה 

 .2021בסקווש  לנוערבמהלך אליפות אירופה לכל יום תחרות ₪   400.    אשל בסך כולל של ד

החלטת  
 ההתאחדות: 

ל דעתה הבלעדי את ההצעה הזוכה על פי קריטריונים להתאחדות שמורה הזכות לקבוע על פי שיקו 
 הכרזת ההצעה הזוכה. לטה עלנוספים ו/או אחרים כפי שתקבע במועד ההח

 5 ,שישי ההתאחדות תודיע על החלטתה בכתב וכן תפרסם החלטתה באתר ההתאחדות עד ליום
 .2021בפברואר 
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 תאריך: _______________

 
 טופס הגשת הצעה  –נספח א' 

 

 

 לכבוד 

 התאחדות הסקווש בישראל

squashisrael@gmail.com 

 ישג( , ת"א )בית ה46רח' שדרות רוטשילד 

 

 שלום רב,

 

 בסקווש נוער לישראל   בחרתנלמאמן שת הצעה להשתתפות במכרז הגהנדון: 

 

 אני הח"מ מתכבד לפנות אליכם כדלקמן:

 

 מצ"ב העתק תעודת מאמן. –הנני מאמן לפחות שלוש שנים  .1

 מצ"ב העתק תעודת זהות  – (שנת לידה ________) 23מעל גיל הנני  .2

 .2021בשנת בסקווש  נוערל נבחרת ישראל ןהנני מעוניין לשמש כמאמ .3

בו   .4 והנני מסכים לאמור  זו מצורפת אליה  כי קראתי את תנאי המכרז אשר בקשה  הנני לאשר 
עובמידה   העסקה  בהסכם  להתקשר  מתחייב  הנני  בסיס  ואבחר  על  ההתאחדות  הוראות ם 

מטעמי  המכרז לעיל  המפורטת  השכר  הצעת  מק.  אחרים  לפי  וותנאים  נדרשים  ו/או  בלים 
 העניין. 

                                                                                              

 , בברכה          

 

 

 חתימה       ת.ז       שם ומשפחה    

 


