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 "קול קורא"

 ת "אתנה" וקריטריונים לבקשת מלג

 איגוד הכדוריד -ומאמניםלקורס מדריכים 
 

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.                                                                                   

ת איגוד הכדוריד בשיתוף עם הפרויקט הלאומי "אתנה" מבקש להעניק מספר מלגות הדרכה  בכל שנה, על מנ ❖

 לסייע  בלימודיהן בתחומי ההדרכה והאימון.

לקורסים  2020לצורך כך ובמסגרת קול קורא זה, לקבל בקשות של מועמדות למלגות לשנת הלימודים  ❖

", הספורט מינהל" ו"קורסמינהל הספורט )" -במוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט 

 :בהתאמה(, בהתאם לתנאים המפורטים להלן

 :ום המלגהסכ .1

 ₪. 1,200עד לסכום של   -במוסד המוכר ע"י מינהל הספורט מדריכים  קורס .א

 (מעלות הקורס 50%או עד ) ₪ 2500עד לסכום של   -במוסד המוכר ע"י מינהל הספורט קורס מאמנים .ב

 

 תנאי סף וקריטריונים .2

 :רשאית להגיש בקשה לקול קורא אשר עומדת בכל תנאי הסף האמורים להלןעמדת מו

ועמדת מבקשת ללמוד או לומדת במוסד מוכר ע"י מינהל הספורט להכשרת מדריכים או המ .א

 .האמור לקורס קבלתה אודות אישור, הבקשה במסגרת, תמציא המועמדתמאמנים.  להכשרת

 במשרד זה מונח)כהגדרת  עולה מעמד בעלת או קבע תושבת או ישראלית אזרחית הנה המועמדת .ב

 (; עלייה לקליטת במשרד זה מונח)כהגדרת  העול אזרח מעמד בעלת או( הפנים

 נק' 40לעמוד בתנאי סף של סך מינימום  המועמדתל ע  .ג

 

 הגשת בקשות .3

 אשר אליו יצורפו המסמכים הבאים: נספח א'הבקשות יוגשו באמצעות טופס הבקשה המצורף כ .א

 צילום תעודת זהות. ✓

 ישור על קבלה ללימודים מהמוסד;א ✓

 מכתב בקשה אישי . ✓

 מאגודה/מועדון. מכתבי המלצה ✓
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 נוהל הגשת בקשות .4

מתאמת "אתנה" באיגוד או  באמצעות דוא"ל  לורן פארהבקשות יוגשו ויועברו במעטפה סגורה  .א

loren.handball@gmail.com 

   207.61. הבקשות יוגשו לא יאוחר מ -לוח זמנים להגשת הבקשות .ב

בתוספת חיוניים או כל הסתייגות ביחס אליהם ) בקשות שתגענה מאוחר או שיחסרו בהן פרטים .ג

למסמכים, במכתב נלווה או בכל דרך אחרת(, יהא מתאמת "אתנה" באיגוד הכדוריד רשאית 

 להתעלם מהם או לפסול את הבקשה.

 

 המלגה תשולם לספורטאית שבקשתה למלגה תאושר בהתאם להוראות קול קורא זה.

 
 
 
 

 בברכה,
 

 לורן פאר
 ""אתנהונשים רכזת 

 בישראל איגוד הכדוריד
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 טופס בקשה לקבלת מלגה "אתנה" –א'  טופס
 *( -ב  המסומנים הסעיפים את  למלא)חובה 

 : אישיים  פרטיים . א

 *פרטי שם * משפחה שם *ביקורת ספרת כולל.ז ת' מס

 בית טלפון מיקוד יישוב* /עיר .דת *מספר *רחוב

 * נייד ןטלפו    *אלקטרוני דואר כתובת

    

 משפחתי מצב

 אלמנה  /גרושה /נשואה/   רווקה

 * עליה שנת *לידה ארץ *לידה תאריך ילדים' מס

 "ל בצה שירות

 לא/  כן

 לאומי שירות

 לא/  כן

 תלמידת תיכון:

 כן/לא 

 :*כספורטאית ותק שנות' מס

 

   

 *ישראל בנבחרות ספורטאית

 בוגרות /  עתודה/  נערות

 *קודמת מקצועית הסמכה

 / אימון / אחר:  דרכהה

 

 :המלגה לקבלת ההכשרה לימודי על פרטים . ב

 *הקורס מתקיים היכן מקצועי*/האקדמי המוסד שם *הקורס שם

 :* הקורס של התחום ראש שם :*הקורס סיום תאריך :*הקורס תחילת תאריך

 *הקורס עלות

₪________________ 

 *:ריציבו מגוף נוסף מימון

 *: המממן הגוף שם

 

 

 רף לטופס הבקשה: לציש 

 צילום תעודת זהות  .1

 אישור על קבלה ללימודים מהמוסד .2

 מכתב בקשה אישי  .3

 .  המקומית ברשות הספורט ממחלקת או הספורט מועדון  /מאגודה המלצה מכתב .4


