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 חברי איגוד הטניס - מדריכים/שופטים / סיוע למאמנים תקנון הענקת 

   בעקבות משבר הקורונה 
 

 : כללי .1

ובכלל זה ענפי  בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום אליו נכנסה החברה הישראלית והמשק .1.1

  – בישראל החליט על הקמתה של קרן לסיוע למאמנים  איגוד הטניס הספורט והעוסקים בהם, 

   . חברי איגוד הטניס

כדי שיוכלו לחזור איתנים כלכלית ונפשית לעבודתם  הטניס היא לסייע, למאמני מטרת הקרן .1.2

 החשובה.

, במקביל תעשה ₪ לחשבון הקרן 50,000כצעד פתיחה, יעביר איגוד הטניס מתקציבו סכום של   .1.3

 . להרים תרומה לקרן זו ולשוחרי טניס באשר הם ים במשק הישראלייקחברות וגורמים עס ל פנייה

הרלוונטיים ובהתאם לתנאים  מאמני הטניסאת  ,זמין )באמצעות קול קורא(מ איגוד הטניס  .1.4

)להלן: "בקשה"( והכל,  ,התמיכה קבלת סיועהמפורטים להלן, להגיש בקשה לצורך והקריטריונים 

 .בהתאם להוראות תקנון זה

 :הסף להגשת הבקשהתנאי  .2

 :הסף דלהלן שהוא עומד בכל תנאי ,מבקש רשאי להגיש בקשה ובלבד .2.1

, עצמאי, פעיל -מדריך טניס/ שופט טניס /טניס מאמןחבר באיגוד הטניס בישראל,  2.1.1

 בעל הכשרה מקצועית בתחום אימון הטניס ונושא תעודת מאמן טניס.

 .מעל שנה החברה באיגוד הטניס, אגודה/באופן סדיר במסגרת מועדון  מאמן 2.1.2

 . שנים 5מעל מדריך באופן סדיר במסגרת מועדון/אגודה החברה באיגוד הטניס  2.1.3

 שופט באופן סדיר במסגרת תחרויות איגוד הטניס מעל שנתיים ברצף.  2.1.4

 שנים.  2יגוד הטניס מעל באופן סדיר במסגרת תחרויות מטעם אשופט  2.1.5

 שנים.  21הינו בעל אזרחות ישראלית וגילו עולה על  2.1.6

 .כל מבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד 2.1.7

   מאמנים כפי שיועברו על ידם.יועברו לחשבונם האישי של ה סיועכל סכומי ה .3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :אופן הגשת הבקשות .4

 באמצעות טופס בקשה )לעיל ולהלן:  ,2020 מאי 15' גניתן להגיש בקשות עד ליום  .4.1.1

  www.ita.co.il:  בקישור הבא ,איגוד הטניסבאתר האינטרנט של  "טופס הבקשה"( המצוי

 .כמפורט בטופס הבקשה ,יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים .4.1.2

  , הנלווים יש לסרוק ולהעביר בקבצים מצורפים ת טופס הבקשה כמו גם את המסמכים א .4.1.3

יצוין שכל הפרטים והמסמכים שיועברו יטופלו וישמרו    .  ita@ita.co.ilבמייל לכתובת דוא"ל:  

 בדיסקרטיות הראויה והמתבקשת.

 . אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה ,ידון אך ורק בבקשות איגוד הטניס  .4.1.4

 ו/או שלא בהתאם לתנאים , באיחור רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו איגוד הטניס .4.1.5

 . הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא   

 ו/או לא  ,רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים איגוד הטניס  .4.1.6

 .צורפו לה כל המסמכים הנדרשים   

 ו/או השלמות ,רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים בבקשה להבהרות איגוד הטניס .4.1.7

 .סמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשותשל פרטים ומ   

 , ריף פרייזלר אילנה, גברת למזכירת איגוד הטניסיש להפנות  ,שאלות בנוגע לקול הקורא .4.1.8

 . : ita@ita.co.il בדואר אלקטרוני שכתובתו   

 :אופן בחינת הבקשות .5

יהיו חברים: מנכ"ל הוק לנושא זה בה -הבקשות יבחנו על ידי ועדה מיוחדת שתוקם הד .4.2

 האיגוד, גזבר האיגוד, יו"ר ועדת הכספים ו/או חבר ועדה ויו"ר ועדת הביקורת. 

ובהתאם לקריטריונים   ,בנוהל הענקת מלגותהבקשות יבחנו על פי אמות מידה המפורטות  .4.3

 , על פי שיקול דעתו הבלעדי. בכפוף לתקציב העומד לרשותאיגוד הטניסמראש ע"י    ושיקבע

 הענקת סיוע למאמנים.לצורך  ,איגוד הטניס

 :ואלה אמות המידה לבחינת הבקשות .4.4

המבקש ובכלל זה הכנסות  מאמןסה"כ הכנסותיה של משפחת ה   - מבחן הכנסה .4.4.1

ביטוח לאומי, תגמולי נכות, קצבת ילדים, הכנסות מנכסים  ברוטו, -משכר עבודה 

 מניבים ואחרות. 

http://www.ita.co.il/


 

 

 

 

 

 ומספר הנפשות במשפחה. ,ןאלמ פרודנשוי/גרוש/  - צב משפחתימ .4.4.2

 . בני/ות הזוג וילדיהםמצב בריאותם של   - מצב בריאות המשפחה .4.4.3

 .ת הזוגב/ןבסטאטוס תעסוקת    - מצב תעסוקתי .4.4.4

 נכסים בכל סוג שהם.  - נכסים בבעלות המשפחה .4.4.5

 

 :כאיםודעות לזה .6

 .2020 מחצית חודש מאילא יאוחר מ -לקביעת המאמנים הזכאים לסיוע המועד המשוער  .5.1

 אושרה ע"י הועדה.לכל מבקש שבקשתו בכתב תישלח  כאות לסיועהודעת ז .5.2

 בהתאם לתקציב שעומד לרשותו.   ,שיחולקו  מענקי הסיועלקבוע את כמות  איגוד הטניס רשאי   .5.3

 

 :התשלוםאופן  .7

תישלח על כך  , וצורפותיהבהסתמך על פרטי הבקשה  ,איגוד הטניסע"י  יקבע גובה הסיוע .6.1

 .למאמן שאושרה זכאותוהודעת 

  כנגד  של האיגוד מנהלת החשבונותע"י  מאמןשל ה ,האישי חשבונויועבר ל סיועסכום ה .6.2

 לאיגוד הטניס בישראל. חשבונית קבלההעברת ה

התקנון,  כי המבקש מצהיר שהוא קרא את הוראות ,הגשת בקשה על פי תקנון זה משמעה .6.3

 .לכל האמור בהן וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לכך הקול הקורא ומסכים

 מאמן.לאותו   ממענק אחדיותר עניק לא י איגוד הטניס בכל מקרה,  .6.4

המענקים לכמות  ובקשר ,זכאיםלא תחול כל חובת הנמקה בקשר לבחירת ה איגוד הטניסעל  .6.5

 ו. שיוענק

 .תקנון זה בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, יגברו הוראות  .6.6

 .איגוד הטניסהקול הקורא פורסם באמצעות אתר האינטרנט של  .6.7

וכן תועבר   ,באמצעי התקשורת הנוספים של האיגודהודעה בדבר פרסום הקול קורא תפורסם  .6.8

 מועדוני הטניס החברים באיגוד הטניס.  ללכל

 .נקבה תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ויש לראותו כאילו נכתב גם בלשון .6.9

 


