קריטריונים ואמות מידה – חלוקת מלגות אתנה 1027
א .מבוא
פרויקט "אתנה" לקידום ילדות ונשים בספורט ,הינו פרויקט לאומי אותו מובילה המועצה הציבורית
לקידום ספורט הנשים בישראל ("מועצת ספורט נשים") 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.
מועצת ספורט נשים ,באמצעות מכון וינגייט מבקשת להעניק מספר מלגות לנערות ונשים בכל שנה ,על
מנת לסייע בלימודיהן בתחומי ההדרכה ,אימון ושיפוט ,כמפורט להלן.
סכום המלגה המשתלמת תהא כמפורט להלן:
א .קורס מאמנים בענפי הספורט השונים (המוכרים ע"פ מינהל הספורט) במוסד המוכר ע"י מינהל
הספורט – עד לסכום של  0,533ש"ח;
ב .קורס מדריכים בענפי הספורט השונים (המוכרים ע"פ מינהל הספורט) במוסד המוכר ע"י מינהל
הספורט – עד לסכום של  0,253ש"ח;
ג .קורס שיפוט באיגודי והתאחדויות הספורט – עד לסכום של  053ש"ח;
ד .קורס ניהול בספורט – עד לסכום של  0253ש"ח.
ב .סכומי המלגות
בהתאם להחלטת המועצה ועל פי שיקול דעתה ,ובכפוף לזמינות תקציבית יוענקו לכל היותר 030
מלגות לפי החלוקה הבאה:
 03מלגות למועמדות בקורס אימון ,ובסך כולל של עד  035,333ש"ח;
א.
 86מלגות למועמדות בקורס הדרכה/ניהול ספורט ובסך כולל של עד  65,333ש"ח;
ב.
 8מלגות למועמדות בקורס שיפוט ,ובסך כולל של עד  2033ש"ח;
ג.
ג .וועדת מלגות
חברי וועדת מלגות מטעם מועצת ספורט נשים ,קיימה ביום  26.02.2300ישיבה אודות העקרונות לחלוקת

המלגות כאמור במסמך זה .ועדת מלגות התכנסה ביום  08.0.08לעדכון מתן מלגות לנשים עבור קורס
ניהול ספורט העומד בתנאי סף לקורסי ניהול ספורט ע"פ הנספח המצ"ב.
ד .קריטריונים לבחירת מועמדת והענקת מלגה
הבקשות תועברנה לוועדת המלגות .בשלב הראשון תיבדקנה הבקשות לעניין עמידה בתנאי הסף
שנקבעו בקול הקורא.
רק בקשות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף יועברו לשלב השני – שלב הערכה על פי אמות המידה
כמפורט להלן:
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מס"ד
א.
ב.

ג.

קריטריון
ספורטאית עבר או בהווה;
ספורטאית נבחרת ישראל עבר /הווה
ייצגה את ישראל בזירה הבינלאומית

ניקוד מרבי
03
23

מגורי קבע של המועמדת ביישוב 05
המוגדר למ"ס 0-5
מגורי קבע של המועמדת ביישוב 5
המוגדר למ"ס  8ומעלה

ד.

התרשמות ממכתב המלצה
איגוד/אגודה/רשות מקומית

23
סה"כ 033

הקריטריונים המצוינים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה ולוועדת המלגות תהיה נתונה הסמכות תוך
שימוש בשיקול דעתה ,לבטל או לשנות או לסטות מהקריטריונים או לדון בקריטריונים נוספים
להענקת המלגה.
כמו כן ,וועדת המלגות תהא רשאית להסמיך מי מטעמה לקיום הריאיון על פי צורך ובלבד שנציגי
מכון וינגייט ונציג אחד מהיחידה אתנה ,יהיו נוכחים בראיון .הניקוד הקובע בשלב זה יהיה ממוצע
הניקוד של כל אחד מנציגי הנוכחים .וועדת הריאיון רשאית לזמן את המועמדות שעברו לשלב הריאיון
לריאיון או ראיונות נוספים ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יודגש כי תנאי לקבלת המלגה כי המועמדת קיבלה לפחות  00נק' בהתאם לאמות המידה הקבועות
לעיל.

ה .וועדת חריגים
מבלי לגרוע מהאמור ,מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול בפניות חריגות שנתקבלו.
לעניין סעיף זה "פניות חריגות" כולל איחור בהגשת בקשה למלגה ואיחור בהמצאת מסמכים.
ועדת החריגים ,שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא תטפל בפניות חריגות
שנתקבלו ותקבע האם על אף החריגה בפנייה ניתן לאשר חלוקת מלגה או שלא לחלק מלגה או מלגות
והכול בכפוף לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי .

ו .הפסקת המלגה
ועדת המלגות תהא רשאית להפסיק מתן מלגה או לדרוש את השבת המלגה ששולמה בפועל לזוכה
שהפסיקה את לימודיה ,מכל סיבה שהיא.
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