
 
 2022  אוגוסט  14           

          לכבוד 
 מציעות פוטנציאליות 

 ג.נ.,

 מענה לשאלות הבהרהעדכון ו – 2202לקבלת מלגות "אתנה" לשנת   2022/76קול קורא מס  הנדון:

 ספורט  לקידום המרכז - אתנהו  "(המכוןהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"
"(,  ההליך שבנדון )" בהליך ותהבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפ, מבקש להשיב לשאלות  "(אתנה )" נשים

 והכל כמפורט להלן: 

 מענה שאלה  סעיף הפנייה  'מס

וכן הגשת שאלות   הצעה/בקשה למלגהאופן הגשת    –ייזום  עדכון   8.5 הזמנה   .1
המכון מבקש לעדכן כי ניתן להגיש את הבקשה למלגה וכן    –  הבהרה

הקורא   קול  עם  בקשר  הבהרה  דוא"ל    גםשאלות  באמצעות 
  milgotathena@gmail.comשכתובתו:

המועד האחרון לשאלות הבהרה וכן המועד האחרון להגשת בקשה  
 אם למסמכי ההליך. למלגות נותרו ללא שינוי בהת

להבהיר   5.7 – 5.5 הזמנה   .2 להוכיח  האם  מתבקש  ניתן 
   5.7  -ו    5.6,  5.5את האמור בסעיפים  

אחד.   אישור  במסגרת  להזמנה 
הנדרשים   האישורים  שכל  כלומר, 

 יאוגדו לכדי מכתב אחד. 

 

 

את   להוכיח  מניעה  אין 
  - ו    5.6,  5.5הנדרש בסעיפים  

באמצעות      5.7 להזמנה, 
שכל   ובלבד  אחד  אישור 

בסעיפים אלו יפורט  הנדרש  
במסגרת האישור ובכלל זה,  
מבקשת   של  ות.ז  שם 
כך   על  פירוט  המלגה; 
הייתה   שהמבקשת 

תוך  באגודהספורטאית    ,
השנים את  וכי    ציון  יצגה 

בנבחרת ישראל  ;  מדינת 
על  שהאיגו ממליץ  ד 

תצא   לקורס  שהספורטאית 
 . מדריכים/ מאמנים

להגיש  מ 5 הזמנה   .3 ניתן  האם  להבהיר  תבקש 
 גם בשפה האנגלית.  בקשה 

להגיש   ניתן  בקשה  חיובי. 
נלווים   מסמכים  גם  כולל 

 בשפה האנגלית.

לצרף  5.8 הזמנה   .4 יש  האם  להבהיר  מתבקש 
חיים   גילבקורות  מבקשת   כל  של 

 .  המלגה

לבקשה    חיובי. לצרף  יש 
תוך   גיל  בכל  חיים  קורות 

,  השכלה, לימודיםשנות  ציון  
   .וכיו"ב  תעודות, פעילויות

חובה   5.9 הזמנה   .5 יש  האם  להבהיר  מתבקש 
מגובה   כשהיא  הבקשה  את  להגיש 

 בתצהיר עורך דין.

כי    חיובי. מגישת  מובהר 
תגיש    18בקשה מתחת לגיל  

 תצהיר באמצעות הורה. 

צורך  5.10 הזמנה   .6 יש  האם  להבהיר  מתבקש 
ש עמוד  בכל  קול    ל לחתום  מסמכי 

 . לבקשה הקורא ולצרפם

בכל   לחתום  צורך  יש  חיובי 
קול   מסמכי  על  עמוד 

 הקורא. 

הקורא   2 הזמנה   .7 קול  האם  להבהיר  מתבקש 
במעמד   תלויים  המלגה  ואישור 

 סוציואקונומי. 

עוסק הקורא  בקידום    קול 
ו   תלוי   אינוהוא  נשים 

של   הסוציואקונומי  במעמד 
 המועמדת. 

mailto:milgotathena@gmail.com


להגיש   4 הזמנה   .8 ניתן  האם  להבהיר  מתבקש 
אין   לגביהם  בחו"ל  לשיפוט  בקשות 
 ענפים בישראל או קורסים ייחודיים.  

להגיש   כאמור  בקשניתן  ה 
במסגרת   תידון  זו  אולם 
וועדת חריגים של המכון ועל  

דעתו.   שיקול  במקרים  פי 
אישור   לצרף  יש  כאמור, 
בגינו   לקורס  הרשמה 

 מבוקשת המלגה.  

להגיש   2.1 הזמנה   .9 ניתן  האם  להבהיר  מתבקש 
בקשה גם לקרוסים בתחום כדורשת  

 שאינם ענפי על.   –

 לא ניתן. 

מתבקש להבהיר האם לצורך הוכחת   5.3 הזמנה   .10
הרישום ללימודים/קורס ניתן להגיש  
גם קבלה על תשלום הקורס או קבלה  

    .על דמי רישום לקורס

על   קבלה  גם  להגיש  ניתן 
תשלום הקורס או קבלה על  

  דמי רישום לקורס.

ניתן להגיש   כי  תשומת הלב 
מי   עבור  למלגה  בקשה 
בשנת   הקורס  את  שסיימה 

כ  2022 מצויה  עת  או 
את   תחל  או  בלימודים 

 . 2022הקורס במהלך שנת 

מתבקש להבהיר מה יש    –מכתב אישי   5.4 הזמנה   .11
 לכלול במכתב. 

חופשי   חצי  עד  נוסח 
זיקה    לפרט.  עמוד/עמוד על 

המבקשת   ענף  לשל 
,  אבני דרך מרכזיות  ,ספורט

 וכיו"ב.   שאיפות

מנהלי   2.1 הזמנה   .12 קורס  האם  להבהיר  מתבקש 
ספורט   קול  אירועי  במסגרת  כלול 

 הקורא. 

בקשה   להגיש  ניתן  לא 
סוגי   זה.  קורס  בגין  למלגה 
המלגות   וסכום  הקורסים 

בסעיף   לקול    2.1מפורטים 
 קורא. 

 חלק בלתי נפרד מקול קורא וממענה המציעות לקול הקורא.   מהווהמובהר כי מסמך זה 

 

 בכבוד רב, 

 מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט

 


