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  השתתפות במימון לקורסי אימון והדרכה
  תכנית "אתנה" – הפרויקט הלאומי לקידום נשים בספורט

  באיגוד השחייה
 

 קבלת סיוע לקורסי הדרכה ואימון בחודשי ספטמבר – דצמבר 2017 בלבד, במסגרת תכנית אתנה באיגוד
 השחייה.

 
 א. מבוא

 פרויקט "אתנה" לקידום ילדות ונשים בספורט, הינו פרויקט לאומי אותו מובילה המועצה הציבורית לקידום ספורט
 הנשים בישראל בשיתוף משרד התרבות והספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט. מטרת פרויקט "אתנה"

 להוביל לפיתוח תרבות ספורט בישראל בדרך אשר תבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות, נערות ונשים בכל
 תחומי הספורט ובכל הרמות. המועצה שמה לה למטרה להביא לשינוי תפסתי וחברתי בקרב הציבור בכל הקשור
 לנשים בספורט. פרויקט אתנה בשיתוף איגוד השחייה מבקש להעניק מספר מלגות לנערות ונשים, על מנת לסייע

 בלימודיהן בתחומי ההדרכה ואימון בשחייה, כמפורט להלן:
 

 ב. סכומי הסיוע
  סכום הסיוע יהיה כמפורט להלן:

 1. קורסי מאמנים בענף השחייה (המוכרים ע"פ מנהל הספורט) במוסד המוכר ע"י מנהל הספורט – עד לסכום של
.₪ 3500 

 2. קורסי מדריכים בענף השחייה (המוכרים ע"פ מנהל הספורט) במוסד המוכר ע"י מנהל הספורט – עד לסכום של

.₪ 1250  
 

 ג. קריטריונים לבחירת מועמדת והענקת הסיוע

  הבקשות תועברנה לוועדת נשים בשחייה ותיבדקנה על פי אמות מידה כמפורט להלן:

 

 ניקוד מרבי קריטריון 

 40 ספורטאית עבר/הווה א.

 ספורטאית נבחרת ישראל אשר ייצגה  ב.

 את ישראל בזירה הבינלאומית

30 

 15 התרשמות ממכתב הבקשה האישי  ג.

 15 התרשמות ממכתב ההמלצה  ד.

 סה"כ 100  

 

 הקריטריונים המצוינים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה ולוועדת נשים תהיה נתונה הסמכות תוך שימוש בשיקול

 דעתה, לבטל או לשנות או לסטות מהקריטריונים או לדון בקריטריונים נוספים להענקת הסיוע.
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 ד. פניות חריגות

  מבלי לגרוע מהאמור, מוסמכת ועדת הנשים לטפל בפניות חריגות שנתקבלו.

 לעניין סעיף זה "פניות חריגות" כולל איחור בהגשת בקשה למלגה ואיחור בהמצאת מסמכים.

 ועדת נשים, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות חריגות שנתקבלו ותקבע האם

 על אף החריגה בפנייה ניתן לאשר מתן סיוע או שלא לאשר מתן סיוע והכול בכפוף לשיקול דעתה המקצועי

 והבלעדי .
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