
 

 

 

 

 

 2020, נובמבר           לכבוד 

 מועדוני הסקווש בישראל
 

 

 2020 בסקווש אל לנועראירוח אליפות ישרמכרז הנדון: 
 

 

 18-עד ה 13-אשר תתקיים בתאריכים ה 2020שנת  בסקווש אליפות ישראל לנוער במסגרת

ת  אאיתור מועדון אשר יארח צאת במכרז לחליטה התאחדות הסקווש בישראל לה 2020,בדצמבר

לקיום  תרבות והספורטה והנחיות משרד ריאותשרד הב ף להוראות מבכפו האליפות בתחומו 

 רונה. בשנת קו  18נוער עד גיל תחרויות 

מועדון סקווש אשר ירצה אשר על כן, התאחדות הסקווש בישראל פונה בזאת לקבלת הצעות לבחירת 

 .בהתאם לתנאים המפורטים להלן  באירוח האליפות

 

 

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

 

 

 בכבוד רב ובברכה,

 התאחדות הסקווש בישראל 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  .2020שנת בסקווש אירוח אליפות ישראל לנוער  נושא המכרז: 

מועד הגשת 
 הצעות: 

 . א'ח בהתאם לטופס המצ"ב כנספ 2020 ברנובמב 20 ,ישישיום עד ל

מקום הגשת 
 הצעות: 

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

 squashisrael@gmail.comהתאחדות הסקווש בישראל     אלקטרוני שלאר דו

דמי  תשלום   ()ב .להוראות משרד הבריאות כפוףפות באירוח האלי  ( : )אחייבמגיש ההצעה מועדון ה תנאי סף: 
 .2019/20פעילות עונת חבר 

אופן  
 : ההתקשרות

 .ר עם ההתאחדות בהסכם וכה יתקש הז דוןמועה

אות משרד הבריאות כפוף להור יפעל ב ועדון: המ להוראות משרד הבריאותכפוף באירוח האליפות  .א : תנאי אירוח
של עשרה  בקפסולות  18עד גיל  רתחרויות נועהמאשרות קיום  ורטבתכלול משרד התרבות והספ

 .2020ובמבר, בנ 1-יות אשר פורסם בנח דף הות בהוראות המצוי בכפוף לוכמו כן  אנשים במבנה
 .  עיצומה של האליפותוב הכנותורך הף להנחיות אלו לא בכפולבצע התאמות כונות המועדון בנ

ת פעילות בתשלום דמי חבר לעונ ב המועדון הנבחר מחוי: 2019/20עילות שלום דמי חבר עונת פת .ב
יוכל המועדון  , לא ללא תשלום זה רש המצוי בתחום המועדון.מגבעבור כל  ₪ 150, בסך 2019/20
  ל. ת הנ"ליפו לארח הא 

חנוכה  של חופשת חג ההחול  על המועדון הנבחר לשריין ארבעה מגרשים במשך חמישה ימי רשים:מג .ג
 . 09:00-16:00ן השעות בי

על  ., לא ניתן לקיים תחרויות בהשתתפות קהלד הבריאותכפוף להוראות משב: צפייה במשחקים .ד
 בלייב המשחקיםדר את שסטרימינג במגרש אחד לפחות אשר ת תלהיות בעל מצלמ המועדון הנבחר

 בענף.  ותיתן מענה לקהל הצופים

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

 22 , ראשון  ההתאחדות תודיע על החלטתה בכתב וכן תפרסם החלטתה באתר ההתאחדות עד ליום
  .2020 נובמברב

mailto:squashisrael@gmail.com


 

 

 

 

 תאריך: _______________

 
 טופס הגשת הצעה  –נספח א' 

 

 

 לכבוד 

 בישראלהתאחדות הסקווש 

squashisrael@gmail.com 

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

 

 שלום רב,

 

 2020שנת  בסקווש לנוער  לאירוח אליפות ישראלשת הצעה הגהנדון: 

 

 אני הח"מ מתכבד לפנות אליכם כדלקמן:

 

בסקווש שנת  לנוער  יארח את אליפות ישראלן( ____________ שם המועדו)לאשר כי הנני  .1
2020. 

ילות מועדון לשנת פעה __ ישלם את תשלום דמי חבר כי )שם המועדון( ________ לאשרי הננ .2
 מ )חל"צ(.  התאחדות הסקווש בישראל בע" לידי 2019/20

הנני לאשר כי קראתי את תנאי המכרז אשר בקשה זו מצורפת אליה והנני מסכים לאמור בו  .3
הוראות ם ההתאחדות על בסיס ואבחר הנני מתחייב להתקשר בהסכם העסקה עובמידה 

 . המכרז

                                                                                              

 , בברכה          

 

 

 חתימה       ת.ז       שם ומשפחה    

 


