
 

 

 

 

 

 תמיכה בשחקני טניסתקנון הענקת מלגות 

 2019 -ט לשנת תשע"" ישראל קרן ווילסון"

 עם חברת "ווילסון"במסגרת "שיתופי פעולה 

 

 :מטרה .1

שיתופי  תוך כדי ,בישראל השחקניםוכן לקידום  ,בישראל ענף הטניספועל לקידום  איגוד הטניס  .1.1

 במשק הישראלי.עם חברות וגורמים עסקים פעולה 

 ( 2019) טבשנת תשע" תמיכה לשחקנים יוענקו מלגות " ישראל "קרן ווילסוןבמסגרת מיזם מלגות  .1.2

 .לכל מלגה₪  10,000בסך של 

המפורטים להלן, להגיש בעלי העניין הרלוונטיים את  ,יזמין )באמצעות קול קורא( איגוד הטניס .1.3

)להלן: ( 2019ט )בשנת תשע"פעילים  שחקני טניסל  ,התמיכהמלגות  בקשה לשיתוף לצורך הענקת

 ."בקשה"( והכל, בהתאם להוראות תקנון זה

 :תנאי הסף להגשת הבקשה .2

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

  שחקן טניס, חבר באיגוד הטניס, פעיל במסגרת מועדון טניס החבר באיגוד הטניס. 2.1.1

שחקן טניס, חבר באיגוד הטניס בישראל, פעיל ומשתתף בתחרויות לאומיות ובין  .2.1.1

 לאומיות. 

 .שנים 21 גילו אינו עולה עלו המבקש הינו בעל אזרחות ישראלית .2.1.2

 .כל מבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד .2.1.3

 המנוהל באיגוד הטניס., כל סכומי המלגה יועברו לחשבונם האישי של השחקנים )כרטיס אישי( .3

 לצורכי מעטפת מקצועית בלבד הכוללת בין היתר:סכומי המלגה ינוצלו  .4

 .או מחנות אימונים בחו"ל/ו ,מימון כרטיסי טיסה להשתתפות בתחרויות .4.1.1

 .)מחבטים, ציוד נילווה, פרטי לבוש ועוד(,  של חברת ווילסון מימון רכישת ציוד טניס אישי .4.1.2

 .מימון טיפולים רפואיים )פיזיו, מעסה ואחרים( .4.1.3

 )מאמני טניס, כושר, מנטלי(.מימון מאמנים מקצועיים  .4.1.4

 



 

 

 

 

 

 :אופן הגשת הבקשות .5

 באמצעות טופס בקשה )לעיל ולהלן:  ,2019אפריל   30' גניתן להגיש בקשות עד ליום  .5.1.1

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

 .כמפורט בטופס הבקשה ,יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים .5.1.2

 . אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה ,ידון אך ורק בבקשות איגוד הטניס  .5.1.3

 ו/או שלא בהתאם לתנאים ,רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור איגוד הטניס .5.1.4

 . הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא   

 ו/או לא ,רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים איגוד הטניס  .5.1.5

 .צורפו לה כל המסמכים הנדרשים   

 ו/או השלמות ,רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים בבקשה להבהרות איגוד הטניס .5.1.6

 .של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות   

 , ריף פרייזלר אילנה, גברת למזכירת איגוד הטניסהפנות יש ל ,שאלות בנוגע לקול הקורא .5.1.7

    www.ita.co.ilבדואר אלקטרוני שכתובתו   

 :אופן בחינת הבקשות .5

ובהתאם לקריטריונים  ,בנוהל הענקת מלגותהבקשות יבחנו על פי אמות מידה המפורטות  .5.2

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

 קרן ווילסון.לצורך מיזם מלגות  ,איגוד הטניס

 :ואלה אמות המידה לבחינת הבקשות .5.3

סה"כ הכנסותיה של משפחת הטניסאי המבקש ובכלל זה הכנסות    - מבחן הכנסה .5.3.1

ברוטו, גמלה/פנסיה, ביטוח לאומי, תגמולי נכות, קצבת ילדים, רנטה  -משכר עבודה 

 מניבים ואחרות. מחו"ל, הכנסות מנכסים

ומספר הנפשות  ,הורים ואחים: נשואים/גרושים/הורה אלמן/נה  - מצב משפחתי .5.3.2

 במשפחה.

 מצב בריאותם של ההורים והאחים.  - מצב בריאות המשפחה .5.3.3

 סטאטוס תעסוקת ההורים והאחים   - מצב תעסוקתי .5.3.4

 נכסים בכל סוג שהם.  - נכסים בבעלות המשפחה .5.3.5



 

 

 

 

 

 :הודעות לזוכים .6

 .2019 יוניחודש המועד המשוער לבחירת הבקשות הזוכות הוא  .6.1

 אושרה ע"י הועדה.לכל מבקש שבקשתו בכתב הודעת זכייה תישלח  .6.2

בהתאם לתקציב  ,שיחולקו בשנה הנדונה לקבוע את כמות המלגותאיגוד הטניס רשאי  .6.3

 שעומד לרשותו.

בסכום כולל של  מלגות 10לכל הפחות  חברת ווילסון תממןבכפוף לכל האמור לעיל,  .6.4

 בשנה.₪  100,000

 :התחייבויות הזוכים .7

לחתימתו של  כפופה -חב' ווילסון והן ע"י  ,איגוד הטניסע"י טניסאי הן הענקת מלגה ל .7.1

 זה.' לתקנון אכנספח  המלגאי על כתב התחייבות של מלגאי , בנוסח המצורף טניסאיה

 :התשלוםאופן ו ההזכיימימוש   .8

ותישלח על  וצורפותיהבהסתמך על פרטי הבקשה  ,איגוד הטניסיה והיקפה יקבעו ע"י יהזכ .8.1

 .כך הודעת זכיה למנהל המיזם הזוכה

 של האיגוד. מנהלת החשבונותשל הטניסאי וינוהל ע"י  ,סכום הזכייה יועבר לכרטיסו האישי .8.2

כפי שמופיע בכרטיסייה האישית  ,האישיזכותו של הזוכה לקבל מעת לעת פרוט מצב חשבונו  .8.3

 שלו.

 לעיל. 4טובת הצרכים המפורטים בסעיף לייעשה אך ורק  ,השימוש בכספי המלגה .8.4

 

 :כללי .9

המועד  רשאי, בכל עת, בהתאם להודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את איגוד הטניס .8.5

בתקנון זה ובקול  האחרון להגשת הבקשות, וכן לשנות מועדים, הוראות ותנאים הכלולים

או  ,לבטל את הקול הקורא רשאי איגוד הטניסהקורא, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, 

 .שיקול דעתו הבלעדי או לפרסם קול קורא חדש על פי ,חלקים ממנו

 

 



 

 

 

 

 

 זכייתו במלגה.בגין  ,או להסב לאחר את זכויותיו ,או להמחות ,המבקש אינו רשאי להעביר .8.6

הבקשות  בקשות, אף אם אשר הגישו טניסאיםאינו מתחייב לזכות את כל ה איגוד הטניס .8.7

 .עומדות בתנאי הסף המפורטים בתקנון זה

 זוכה במידה:הטניס רשאי לעצור ולגרוע את יתרת כספי המלגה שבכרטיסו של האיגוד  .8.8

ביטל את חברותו באיגוד הטניס והפסיק את פעילותו במסגרת מועדון טניס החבר  .8.8.1

 באיגוד.

 אינו שחקן פעיל ואינו משתתף בתחרויות לאומיות ובין לאומיות. .8.8.2

 אינו משתייך למסגרת חינוכית )בי"ס(, או צבאית. .8.8.3

 הורשע בבית דין משמעתי של האיגוד. .8.8.4

התקנון,  כי המבקש מצהיר שהוא קרא את הוראות ,הגשת בקשה על פי תקנון זה משמעה .8.9

לכל האמור בהן וכי  ומסכים ,הקול הקורא וכתב ההתחייבות המצורף, וכי הוא מבין אותן היטב

 .הוא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לכך

 ., באותה שנהטניסאייותר ממלגה אחת לאותו  עניקלא י איגוד הטניס בכל מקרה,  .8.10

לכמות המלגות  ובקשר ,לא תחול כל חובת הנמקה בקשר לבחירת הזוכים איגוד הטניסעל  .8.11

 שיוענקו.

 .תקנון זה בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, יגברו הוראות .8.12

 .טניסאיגוד ההקול הקורא יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של  .8.13

וכן תועבר  ,באמצעי התקשורת הנוספים של האיגודהודעה בדבר פרסום הקול קורא תפורסם  .8.14

 לכל מועדוני הטניס החברים באיגוד הטניס.

 .נקבה תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ויש לראותו כאילו נכתב גם בלשון .8.15

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 נספח א'

 "ישראל "קרן ווילסוןת מגיש בקשה למלגכתב התחייבות של 

 

 אני הח"מ:

 

__________________           _________________    _____________       _____________ 

  במועדון/מאמן שחקן פעיל                 מס' ת.ז.                 כתובת מגורים          שם ומשפחה             

 

 :מצהיר בזאת

שנמסרו לרבות המסמכים המצורפים הינם נכונים ומאושרים ע"י הגורמים שכל הפרטים  .1

 המוסמכים.

ההוצאות והקבלות  כלהנני שחקן פעיל וכי מלגה זו הינה אישית לצרכי קידומי המקצועי בלבד.  .2

יהיו מקוריים וחתומים על שיאושרו למפרע ע" איגוד הטניס,  ,שיימסרו לתשלום מכספי המלגה

 ידי.

האישית באיגוד וכי לא אוכל לחרוג מעבר לתקציב  תיי המלגה יוכנסו לכרטיסייידוע לי שכספ .3

 המצוין בה.

היה ואפסיק  , במסגרת לימודית/צבאית.ניצול כספי המלגה יתאפשר כל עוד אהיה שחקן פעיל .4

 .את פעילותי מכל סיבה שהיא אדווח על כך מידית למזכירות איגוד הטניס

לפרסם את רשימת מקבלי המלגות  ,ולאיגוד הטניסבקבלת המלגה אני מאשר לחברת ווילסון  .5

 .ומהאיגוד ולקבל דיוור ישיר מחברת ווילסון ,ותמונותיי ובכללם את שמי

 

   _____________       _____________  __________________           _________________ 

 חתימה                              מס' ת.ז.         שם ומשפחה                 תאריך                           

 


